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Duurzaam beleggen ?

• De vlag dekt heel veel ladingen, want het begrip is zeer sterk 
geëvolueerd !

• Van ‘uitsluiting’ over 
• ‘ethisch bankieren’ - investeren op basis van normen,

• ‘best in class’ - betere bedrijven worden beloond,

• ‘themabeleggen’ - fondsen rond een specifiek thema, bijvoorbeeld 
hernieuwbare energie,

• ‘impact beleggen’ – uw geld wil een positief effect hebben,  

• … en actief aandeelhoudersschap. 



Duurzaam beleggen en de SDG’s.



Duurzaam beleggen en de SDG’s.

• De Wereldbank mobiliseert met obligaties privégeld voor 
natuurbehoud, te beginnen met de bedreigde zwarte neushoorn.

• Biodiversiteit, leunt aan bij SDG 13 (Klimaatactie) of zelfs bij SDG 15 
(Leven op het land).

• Tal van voorbeelden onder de noemer ‘themabeleggen’ : meer 
specifiek themafondsen
• Oplossingen voor de waterproblematiek : SDG 6 (Schoon water en sanitair)

• Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen : SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs)
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Alles voor het rendement !

‘In 2020 verzopen heel wat bedrijven in de beursellende. Maar twee    
categorieën kwamen bovendrijven : technologiebedrijven en de meest 
duurzame bedrijven. Groen is het nieuwe tech !’ Trends 17 december 2020.

• Het argument van het lagere rendement heeft heel lang stand 
gehouden, maar is ondertussen achterhaald.

• Het besef groeit dat duurzame beleggingen het zelfs beter gaan doen, 
maar waarom ?
• Als belegger vermijd je beter het risico op grote catastrofes;

• Duurzaam beleggen anticipeert op regelgeving en het efficiënter inzetten van 
grondstoffen 
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Greenwashing !

‘Heel wat fondsen die door de banken als groen werden bestempeld, bleken 
eigenlijk helemaal niet zo groen te zijn.’ De Standaard, 18 september 2021.

• Te lang tegelijkertijd té veel en te weinig normering : elk ratingbureau, 
fondsenbeheerder of bank had eigen normen.

• Europese SFDR – reglementering tracht (heel recent) wat orde op zaken te 
stellen :
• Producten artikel 6 : integreren geen enkele vorm van duurzaamheid in hun beleggingsproces;
• Producten artikel 8 : het product stimuleert naast andere kenmerken, milieu en maatschappelijke 

kenmerken; 
• Producten artikel 9 : van toepassing wanneer een product duurzaam beleggen als doel heeft.

… maar het predicaat wordt (voorlopig) door de beheerders zelf vastgelegd.



De antivaxxers van de beleggingswereld.

‘ Duurzaam beleggen is 
schadelijk.’

Tariq Fancy, ex-hoofd duurzaam beleggen BlackRock, De Tijd 18 september 2021



En de praktijk ?

Toelichting van Koen Van de Maele, Candriam.


