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Kunnen we met ons spaargeld 

bijdragen tot meer duurzaamheid 

én een goede return behalen? 





Wat betekent duurzaamheid voor u ?











Wat betekent duurzaamheid voor de Belg?



2 167

Belgen



23 %
associeert het aankopen van een 
duurzaam beleggingsfonds met 
duurzaam gedrag



Waarom is duurzaamheid belangrijk 

voor u als belegger?



Ik wil die 
producten niet 
langer kopen !

Bron: De Tijd – 7 maart 2018 en 7 november 2018 



Ik wil daar niet 
langer in 

investeren !

Bron: ING beleggersbarometer, juni 2018



Be aware of the
carbon bubble !

Bron: The Guardian – oktober 2014

Carbon bubble theory

Fossil fuel assets, such as 

coil, oil and gas could be

signicantly devalued if a 

global deal to tackle 

climate change is 
reached.

Mark Carney
Bank of England

‘Most fossil fuel

reserves can’t

be burned’



De grote disruptie: 
duurzaamheid !

Bron: Schroders - Exane BNP Paribas estimates – bubble size prortionate to price point 

Disruptie biedt kansen !



Bron: Futerra Sustainability Communications – International Energy Agency Wold Energy Outlook

En opeens gaat het gaat snel !!! 

Annual PV additions: historic data vs International Energy Agency – World Energy Outlook





Duurzaam 
beleggen 

vanuit 
risicobeheersing

Bron: www.oblis.be – 23/10/18

Bron: www.vrt.be – 11/08/18



Bron: www.shell.com



Bron: www.shell.com – Jaarverslag 2017 – pagina 12



11 misverstanden 

rond duurzaam sparen en beleggen



11
misverstanden

1 - van geitenwollensokkenjongens en –meisjes

2 - het is niet dynamisch

3 - brengt financieel niets of relevant minder op

4 - allemaal marketing

5 - gaat naar beneden in een spiraal

6 - alleen een Belgisch gebeuren

7 - allemaal van katholieke huize

8 - beperkt tot sparen en beleggen

9 - die met echt veel geld doen hier niet aan mee

10 - er is geen vraag naar

11 - er is geen verband tussen (ethisch) geld en geluk



Misverstand 1: 

het brengt financieel 
minder op

Misverstand 1:

het brengt financieel minder op…



Het brengt financieel minder op… 

Studie  van Friede, G., Busch, T. & Bassen, A. (2015)

Analyse van 2200 studies die sinds 1970 zijn verschenen (meta-analyse)

Conclusie: 90 % van die studies

• ofwel een positief effect herkent

• ofwel een niet-negatief effect herkent (=ethisch beleggen niet slechter zou renderen)

Binnen die 90 % bleek

• 60 % van de studies betere rendementen aantoonde

• 40 % gelijkwaardige rendementen aantoonde

Studie  Deutsche Bank (2012)

89 % van de academische onderzoeken bewees dat ondernemingen met hoge ethische ratings de markt 
wel degelijk verslaan



Bron: MSCI



Bron: MSCI



Het gaat naar 
beneden in een 
spiraal

Misverstand 2:

het gaat naar beneden…



Het gaat naar beneden in een spiraal… 

Bron: MIRA op basis van Forum Ethibel vzw

1995

8,9 miljoen in 
duurzame fondsen

2016

16,3 miljard euro in 
duurzame fondsen

9,21 % van het totaal belegde vermogen wordt belegd in duurzame fondsen

2017: 

marktaandeel 
gestegen tot 12,35 %



Het gaat naar beneden in een spiraal… 

Bron: MIRA op basis van Forum Ethibel vzw

1995:

138 miljoen euro

2016

3,1 miljard euro

Slechts 1,08 % van de spaartegoeden staan op duurzame spaarrekeningen



Misverstand 3:

het is alleen een Belgisch 

gebeuren…



Het is alleen een Belgisch gebeuren… 

Bron: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA – www.gsi-alliance.org) (2016)



Het is alleen een Belgisch gebeuren… 

Bron: Green, Social and Ethical Funds in Europa – 2016 Review (Vigeo)

12 miljard euro

of
0,30 %

158 miljard euro

of
2,00 %



Het is alleen een Belgisch gebeuren… 

Bron: Green, Social and Ethical Funds in Europa – 2016 Review (Vigeo)

Aantal ethische fondsen per land



Misverstand 4:

die met echt veel geld doen 

hier niet aan mee… 



Die met echt veel geld doen hier niet aan mee…
Soevereine reservefondsen (= strategische geldbeleggingen als reserves voor en van een land)

• Voorbeeld: Noorse Reservefonds 

• Belegd vermogen: +/- 1 000 miljard dollar

Voorbeelden van pensioenfondsen

• België: Pensioenfonds van de Belgische Senaat / de federale en Vlaamse pensioenfondsen van de non-profitsector

• Nederland: Stichting Pensioenfonds ABP / DSM Nederland / Openbaar vervoer / …

• Verenigde Staten: New York City Pensioenfondsen

Professionele investeerders zoals Wereldbank, Europese Investeringsbank (EIB),…

Private banking diensten aangeboden door financiële instellingen

Portefeuillebeheerders

• Principles for Responible Investment





Wat vind jij belangrijk ?



EXCLUSION

NORM BASED

BEST IN CLASS

THEMATIC

IMPACT

INTEGRATED

LABELED

ENGAGEMENT

SOLIDARITY

PARTICIPATION



Norm based

Fondsen sluiten zich aan bij internationale afspraken

Global Compact van de Verenigde Naties

• formuleert 10 principes

• mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie

• spreekt rechtstreeks de bedrijven aan

Geen 

kinderarbeid

Milieu 

vriendelijke 
technologieën



12 
beursgenoteerde

Belgische
bedrijven

onderschreven
Global Compact

AB InBev
Befimmo

bpost
Cofinimmo
Econocom

GBL
KBC Groep
Materialise

Ontex
Sioen
Solvay
Telenet



Thematic
Inzetten op bepaalde thema’s die je als beleggers belangrijk vindt

• Voorbeelden: energie, biotechnologie, water, landbouw,…

• Opgelet: vaak weinig gespreid en daardoor dus risicovoller

• Laatste jaren: kiest men vaak voor grotere of meerdere thema’s



Labeled
Kwaliteitslabels, keurmerken en certificaten

• die door externe partijen worden toegekend

• om aan te geven of fonds zich ethisch/duurzaam/verantwoord mag noemen

• kunnen beleggers helpen bij hun beslissingen

• opgelet: wel belangrijk dat je betekenis van label goed begrijpt

Voorbeelden

• Ethibel label en Ethibel certificaat

• Novethic SRI label (Frankrijk), FNG label (Duitsland), LuxFLAG (Luxemburg)

• Morningstar Sustainability Rating

• FairFin & Financité Label

• Febelfin erkenning (www.duurzaamsparenenbeleggen.be) 



Impact
Wat is impact investing ?

• concrete oplossingen voor een bepaald maatschappelijk probleem

• moet gaan op gerichte investeringen met bewezen effect

• bedrijven die werkelijk een verschil maken 

• voorbeelden: 
• die de wereld minder afhankelijk maken van water,  olie,…

• strijden tegen de opwarming van de aarde

• …

• Impact is ook: microfinanciering



Integrated
Combineren van verschillende strategieën

• best presterende bedrijven per sector opnemen of achterblijvers uitsluiten (best-in-class)

• normen zoals global compact van de VN (norm based)

• aandeelhoudersactivisme: in dialoog gaan met het bedrijf, stemgedrag op algemene vergadering,… (engagement)

• …



Hoe duurzaam beleggen ?



Duurzame beleggingsfondsen
Voorbeeld: www.duurzaamsparenenbeleggen.be



Duurzame ETF’s
Voorbeeld: www.morningstar.be





Stock picking
Voorbeeld: investment register www.forumethibel.org



• Microfinanciering (belastingvoordeel van 5 % mogelijk !)

• Investeren in coöperaties

• Sociale financiering, crowdfunding, aandelen van een duurzame bank 

Duurzaam beleggen is ook…



Voorbeeld Triodos Bank

Duurzaam beleggen is ook…

Bron: www.triodos.be
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siem.deruijter@ucll.be

www.linkedin.com/in/deruijtersiem

0495 26 86 39

Veel succes 

met het 

duurzaam beleggen !


