
Momenteel bestaat er te weinig informatie over duurzame beleggingen, 
wat het aantal beleggers in België in dit type beleggingen beperkt

Veel mensen zijn zich er echter nog niet van bewust dat ze met hun beleggingsbeslissingen 
een persoonlijke bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame samenleving 

 

 

Fondsbeheerders kunnen het standpunt van bedrijven ten aanzien van milieu- en sociale 
aangelegenheden beïnvloeden. Mensen zijn bezorgd om een breed spectrum aan gedragingen  

eelvoorkomende persoonlijke bijdragen aan 
een duurzamere samenleving in België

Het is bemoedigend op te merken dat duurzame beleggingen alsmaar belangrijker worden voor 
mensen in België en dat ook de mythe van lagere rendementen stilaan verdwijnt

19%zegt dat duurzaam 
beleggen voor hen 
de afgelopen vijf 
jaar belangrijker 
is geworden

67%

De meerderheid van de mensen in België zegt dat ze enkele 
duurzame beleggingen hebben 

51 %
zegt dat ze hun 
beleggingen in duurzame 
beleggingsfondsen de 
afgelopen vijf jaar 
hebben verhoogd

Voor wie in België belegt in duurzame beleggingen (en het 
aandeel binnen zijn/haar portefeuille kent) bedraagt het 
gemiddelde van zijn/haar totale portefeuille:

van de mensen is van mening 
dat ze niet in duurzame 
fondsen beleggen omdat 
ze bezorgd zijn dat het 
rendement ervan niet zo 
hoog zal zijn als bij niet-
duurzame beleggingen

Wie vindt dat hij/zij een grotere kennis in verband met beleggingen heeft, 
is meer geneigd te beleggen in duurzame beleggingen 

Mensen in België die beleggen in duurzame 
beleggingen, opgesplitst per zelfbeoordeeld 
kennisniveau omtrent beleggingen

Er ontbreekt informatie over hoe 
beleggers van duurzame fondsen 
omgaan met de bedrijven waarin 
ze beleggen

Het ontbreekt aan  advies omtrent 
duurzame beleggingen

Ik ben niet zeker welke beleggingen 
een duurzame aanpak hanteren

49%
van de mensen geeft een 
gebrek aan informatie op 
als reden waarom ze niet 
(meer) beleggen in 
duurzame beleggingen:

Ik begrijp niet goed wat 
duurzame beleggingen zijn

Ik produceer minder huishoudelijk 
afval of recycleer het

Ik vermijd controversiële bedrijven

Ik koop lokaal geproduceerde producten 

Ik koop bij bedrijven die bekend staan om 
hun maatschappelijk verantwoord gedrag

Ik kijk bij beslissingen over vervoer of energie 
in eigen huis naar de CO2-voetafdruk

Ik koop biologisch voedsel

Ik beleg in duurzame beleggingsfondsen in 
plaats van in fondsen die geen rekening 
houden met duurzame factoren

Belegt > 1%

Belegt 0%

Weet niet 

Mensen in België die menen een betere kennis omtrent beleggingen te hebben, 
beleggen een groter deel van hun totale portefeuille in duurzame beleggingen en 
verwachten een hoger rendement voor hun volledige portefeuille
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Aandeel van de beleggingsportefeuille belegd in duurzame beleggingen

Cruciale gebieden voor potentiële beleggers in België op een schaal 
van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (extreem belangrijk)

Behandeling 
van personeel 
door bedrijf

6,9

Vervuiling als gevolg 
van bedrijfsactiviteiten 
/ gebruik van 
hernieuwbare energie

7,2

Komaf maken 
met omkoperij 
en corruptie

7,7

Diversiteit van 
bedrijfspersoneel

6,0

Ongezonde of 
verslavende 
producten

6,8

Klimaatverandering

7,0
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 Zouden mensen in België meer in 
duurzame fondsen beleggen als ze 
er meer over wisten?

 

Naarmate duurzame beleggingen ruimer 
bekend worden en mensen ze beter gaan 
begrijpen, worden ze aantrekkelijker voor 
beleggers die winst willen  combineren met 
een positieve impact.

Marketingmateriaal

Zou u meer beleggen in duurzame fondsen als u over de juiste 
informatie beschikte? Lees hier meer over duurzame beleggingen. 

www.schroders.be/duurzaamheid

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk 
online onderzoek uit onder meer dan 22.000 mensen uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder 
Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, de VAE, 
het VK en de VS "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden 
minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun 
beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de 
landen waarop het onderzoek betrekking heeft.
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