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De “ongunstige effecten” op de duurzaamheidfactoren  

 

1 Inleiding 
 

De uitdrukking “ongunstige effecten” is afkomstig van de Europese verordening. De “ongunstige 
effecten” op de duurzaamheid zijn criteria die werden opgenomen in de verordening om aan te 
geven hoe zij een impact kunnen hebben op de duurzaamheidsfactoren en bijgevolg op onze 
beleggingen (“ongunstige” criteria gelet op met name de Europese verordening 2019/2088, de 
“SFDR verordening” maw Sustainable Finance Disclosure Regulation betreffende de 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en de bijbehorende 
technische reguleringsnormen).  
 
Deze "SFDR"-verordening beoogt een grotere transparantie, met name met betrekking tot : 1°) de 
integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbesluitvormingsproces; 2°) producten die 
milieu- of sociale kenmerken bevorderen of die duurzaam beleggen als doelstelling hebben; 3°) het 
in aanmerking nemen van negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. 
 
Die "ongunstige effecten" zijn de gevolgen van de beleggingsbeslissingen die negatieve gevolgen 
hebben op de duurzaamheidsfactoren. Die duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op elke 
vraag in het domein milieu, samenleving of governance (ESG), de naleving van de mensenrechten 
en de strijd tegen corruptie. 
 

Dit document vormt de verklaring aangaande de belangrijkste ongunstige effecten (ook wel 
"Principle Adverse Impacts" of "PAI" genoemd) op de duurzaamheidsfactoren van Belfius Insurance 
als speler op de financiële markten in de zin van voornoemde SFDR-verordening. Belfius Insurance 
analyseert de PAI’s op de duurzaamheidsfactoren voor zijn entiteit en houdt daarbij rekening met 
de volgende activa: aandelen en obligaties, met uitzondering van bepaalde activa waarvoor de 
nodige gegevens niet worden gepubliceerd, nl.: hypothecaire kredieten, gebouwen en 
beleggingsfondsen. De fondsen van tak 23 maken geen deel uit van deze verklaring, aangezien die 
fondsen worden beheerd door externe fondsenbeheerders, die zelf onderworpen zijn aan dezelfde 
verplichtingen in het kader van de verklaring over de PAI’s die die beheerders gaan publiceren. 
 
Deze verklaring zal gaandeweg worden geïmplementeerd. Deze verklaring is op 30 juni 2021 in 
werking getreden en op 30 juni 2022 bijgewerkt, en zal minstens jaarlijks worden herzien. Belfius 
Insurance zal deze verklaring dus periodiek actualiseren om er indicatoren en gegevens in op te 
nemen naarmate die beschikbaar worden.  
 
De impact op milieu, maatschappij en governance (ESG) van de activiteiten van ondernemingen 
waarin Belfius Insurance participaties aanhoudt wordt geregeld geëvalueerd via onze procedure van 
het redelijk niveau van zorgvuldigheid dat rekening houdt met de PAI's. Die procedure omvat een 
screening van die ondernemingen met een partner van internationale faam, zodat kan worden 
nagegaan of zij de aspecten inzake milieu, maatschappij en governance naleven. Voor meer 
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informatie verwijzen wij naar ons zgn. Betrokkenheidsbeleid dat terug te vinden is op onze 
website:https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-
responsibility/documents/policies-and-charters/nl/Engagement-Policy-BelIns-NL.pdf  
 
Het kwantitatief verslag over de individuele PAI’s voor al onze beleggingen zal voor het eerst worden 
opgemaakt in 2023 (vóór 30 juni) voor het boekjaar 2022, en zal worden opgenomen in de tabel van 
deel 2 van deze verklaring. 
 
 

2 Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op de 
duurzaamheidsfactoren (de zgn. PAI’s) 

 

 

Bijna alle mogelijke economische activiteiten kunnen een impact hebben, zowel in gunstige als in 
ongunstige zin, op diverse duurzaamheidsindicatoren. Belfius Insurance wil het risico m.b.t. de 
potentiële ongunstige effecten van zijn beleggingen op het vlak van de duurzaamheid op diverse 
manieren beheren, ook met behulp van de algemene filtercriteria, toezicht op de naleving van de 
normen en het ESG-ratingsysteem dat Belfius Insurance gebruikt. Bovendien volgt en evalueert 
Belfius Insurance een reeks PAI-indicatoren.  
 
Zoals werd onderstreept in de inleiding, wil Belfius Insurance meer indicatoren toevoegen naarmate 
die beschikbaar zullen zijn. 
 
Vanuit een algemeen oogpunt legt Belfius Insurance een financiële reserve aan om te kunnen 
voldoen aan zijn contractuele verplichtingen inzake het gestort kapitaal, de rente en de 
tegemoetkomingen aan zijn klanten. Die reserve bestaat in hoofdzaak uit de verzekeringspremies 
die de klant heeft betaald (m.b.t. polissen voor niet-levensverzekeringen, pensioenverzekeringen 
en levensverzekeringen). 
 
Het basisprincipe van onze beleggingspolitiek is het naleven van specifieke (internationale) normen 
die deel uitmaken van onze "Transition Acceleration Policy (TAP)“ die sinds 2021 geleidelijk wordt 
geïmplementeerd. In haar beleggingsproces sluit Belfius Verzekeringen controversiële activiteiten 
uit en houdt ze rekening met ESG-factoren in overeenstemming met de principes en criteria die zijn 
vastgelegd in dit TAP-beleid (beschikbaar op onze website : https://www.belfius.be/about-
us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/TAP-
Policy-NL.pdf 
 
Voor meer info over die ESG-factoren die wij binnen de Belfius groep toepassen verwijzen wij naar 
de rubriek "Belfius in de samenleving" op onze website. ( Onze duurzaamheidsstrategie - Belfius in de 

samenleving - Belfius) 
 
 
De meeste ESG-factoren kunnen worden geanalyseerd vanuit het perspectief van hun effect op de 
financiële positie van een belegging in ruime zin, enerzijds, en vanuit het perspectief van de externe 
effecten van de activiteiten van een onderneming of de belegging op ESG-kenmerken, anderzijds. 
Het verantwoord beleggingsproces van Belfius Insurance weerspiegelt deze twee perspectieven. 
 

https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/Engagement-Policy-BelIns-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/Engagement-Policy-BelIns-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/SectorLimitationPolicy-EN.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/TAP-Policy-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/TAP-Policy-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/TAP-Policy-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/nl/belfius-samenleving
https://www.belfius.be/about-us/nl/belfius-in-samenleving/duurzaamheidsstrategie
https://www.belfius.be/about-us/nl/belfius-in-samenleving/duurzaamheidsstrategie
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Onderstaande tabel bevat de PAI’s die worden gevolgd en geëvalueerd bij Belfius Insurance als er 
gegevens beschikbaar zijn over die PAI’s. Die tabel bevat in de volgorde van voorstelling de 
verplichte PAI’s, waaronder twee optionele, zoals ze momenteel voorkomen in de “SFDR”-
verordening, meer bepaald in de ontwerpen van technische reguleringsnormen (RTS= Regulatory 
Technical Standards) bij de SFDR-verordening die tot op heden zijn gepubliceerd. 
 
Die tabel bevat het verplichte kader waarvan sprake in die ontwerpen van technische normen (RTS), 
aangevuld met de PAI’s die worden gebruikt bij Belfius Insurance en met die welke niet worden 
gebruikt, aangezien er daarover nog geen gegevens werden gepubliceerd. 
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Indicatoren voor investeringen in ondernemingen waarin Belfius Insurance belegt 

Ongunstige duurzaamheidsindicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

KLIMAAT -EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

Uitstoot 
broeikasgas  

1.GHG emissies  Scope 1 GHG 
emissies 

Sinds 2021 voert Belfius Insurance geleidelijk het TAP 
(Transition Accelaration Policy) in, dat controversiële 
activiteiten uitsluit en ESG-factoren opneemt in 
overeenstemming met de principes en criteria die in dit 
TAP-beleid worden uiteengezet. 
De winning van steenkool en onconventionele olie en gas 
brengt onaanvaardbare risico's voor het milieu, het 
klimaat en de samenleving met zich mee. Investeringen in 
deze industrieën leiden tot uitstel van investeringen in 
hernieuwbare en tijdelijke energiebronnen, een 
noodzakelijke verschuiving om Europa's ambitie van 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken. 
Ondernemingen die 10% of meer van hun inkomsten halen 
uit thermische kolenwinning of onconventionele olie- en 
gaswinning (schaliegas, oliezanden, Arctische boringen) 
zijn uitgesloten, evenals ondernemingen met 
uitbreidingsplannen in verband met deze sectoren. 
Alle ondernemingen die actief zijn in de conventionele 
olie- en gaswinning zullen worden uitgesloten indien hun 
inkomsten uit aardgas of hernieuwbare energiebronnen 
minder dan 40% bedragen. 
 
 
 

uitsluitingen 
 
 
 
 
 

Scope 2 GHG 
emissies 

vanaf 1 Januari 
2023, Scope 3 GHG 
emissies 

Total GHG 
emissies 

2. Koolstof 
voetafdruk 

Koolstofvoetafdruk  

3. GHG-intensiteit 
van de 
ondernemingen 
waar in Belfius 
Insurance investeert 

GHG intensiteit 
van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
geinvesteerd 

4. Blootstelling aan 
ondernemingen die 
actief zijn in de 
sector van de 
fossiele 
brandstoffen 
 

Aandeel van de 
beleggingen in 
ondernemingen 
die actief zijn in de 
sector van de 
fossiele 
brandstoffen 
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Ongunstige duurzaamheidsindicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

KLIMAAT -EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

 5. Aandeel van niet-
hernieuwbare 
energieconsumptie en 
productie 

Percentage niet-
hernieuwbare energie 
verbruik en niet-
hernieuwbare 
energieproductie van 
ondernemingen 
waarin Belfius Insurance 
investeert, dat afkomstig 
is van niet-hernieuwbare 
energiebronnen ten 
opzichte van 
hernieuwbare 
energiebronnen 

Hoewel dit belangrijke indicatoren zijn, zijn zij op 
dit moment niet in de criteria opgenomen bij 
gebrek aan beschikbare gegevens. Ons ESG-team 
bekijkt hoe het aan deze gegevens kan komen en 
hoe het die in ons ESG-beleid kan integreren. 
 
 
 
 
  

 

6. Intensiteit 
Energieverbruik per 
klimaatsector met 
hoge impact  

Energieverbruik in GWh 
per miljoen EUR omzet 
van ondernemingen 
waarin wordt 
geïnvesteerd 
ondernemingen, per 
hoge impact  klimaat  
sector 
 

 

Biodiversiteit 7. Activiteiten die een 
negatieve invloed 
hebben op 
biodiversiteitsgevoelige 
gebieden 

Aandeel van 
investeringen in 
ondernemingen waarin 
Belfius Insurance 
investeert met 
vestigingen/operaties 
gelegen in of nabij 
biodiversiteitsgevoelige 
gebieden waarbij 
activiteiten van 
die ondernemingen  
een negatieve invloed 
hebben op deze 
gebieden 

 

Water 8. Uitstoot in water Tonnen wateremissies  
gegenereerd door 
ondernemingen waarin 
Belfius Insurance 
investeert, 
per miljoen EUR 
geïnvesteerd, 
uitgedrukt als een 
gewogen gemiddelde 
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Ongunstigde duurzaamheidsindicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

KLIMAAT-EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

Afval 9. Verhouding 
gevaarlijk afval 

Tonnen gevaarlijk afval 
gegenereerd door 
ondernemingen waarin 
Belfius Insurance 
investeert 
per miljoen EUR, 
uitgedrukt als een 
gewogen gemiddelde 

   

SOCIALE EN PERSONEELSAANGELEGENHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, CORRUPTIEBESTRIJDING EN BESTRIJDING VAN 
OMKOPERIJ 

Sociale en 
personeels-
aangelegen 
heden 

10. Blootstelling 
aan controversiële 
wapens (anti-
persoonsmijnen, 
clustermunitie, 
chemische wapens 
en biologische 
wapens) 

 
Aandeel van 
investeringen in 
ondernemingen waarin 
wordt geïnvesteerd en 
die betrokken zijn bij de 
vervaardiging of 
verkoop van 
controversiële wapens 

 
Hoewel wapens noodzakelijk kunnen zijn voor 
vredeshandhaving of voor de bescherming 
van de bevolking door officiële strijdkrachten, 
is het uiteindelijke doel ervan, namelijk het 
vernietigen of bedreigen van mensenlevens, 
in strijd met de meest fundamentele rechten 
van de mens. 
In het Belfius-wapenbeleid zijn de volgende 
bedrijven uitgesloten: bedrijven die actief zijn 
op het gebied van controversiële of niet-
conventionele wapens zijn uitgesloten; 
bedrijven die meer dan 10% van hun totale 
inkomsten halen uit activiteiten op het gebied 
van conventionele wapens zijn uitgesloten.  
 
 
 

Uitsluitingen en 
engagement  
 
In geval van een conflict 
zal Belfius Insurance in 
dialoog treden met de 
tegenpartij om een 
oplossing te vinden. Als 
er echter geen 
bevredigende oplossing 
wordt gevonden, zal 
Belfius Insurance 
overgaan tot uitsluiting. 
Belfius is in het 
bijzonder afhankelijk 
van de kwaliteit, de 
juistheid en de 
actualiteit van de 
informatie die door de 
betrokken tegenpartij 
wordt verstrekt. 

11.Schendingen van 
de beginselen van 
het VN Global 
Compact en de 
richtlijnen van de 
Organisatie voor 
Economische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling 
(OESO) voor 
multinationale 
ondernemingen 

Aandeel van 
investeringen in 
ondernemingen waarin 
wordt geïnvesteerd 
zonder beleid om toe te 
zien op de naleving van 
de UNGC 
beginselen of OESO-
richtlijnen voor 
multinationale 
ondernemingen of 
mechanismen voor 
klachtenbehandeling 
om schendingen van de 
UNGC-beginselen of de 
OESO-richtlijnen voor 
multinationale 
Ondernemingen 

Belfius Insurance steunt geen bedrijven die 
systematisch of ernstig één of meer principes 
van het Global Compact van de Verenigde 
Naties schenden. Duurzaam ondernemen 
begint met het waardesysteem van het bedrijf 
en een principiële benadering van zakendoen. 
Dit betekent dat wij op zodanige wijze te werk 
moeten gaan dat ten minste wordt voldaan 
aan de kernverantwoordelijkheden op het 
gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en 
corruptiebestrijding. 
Ondernemingen die deze basisprincipes niet 
respecteren, krijgen geen steun van Belfius. 
De ernst van de overtreding en de structurele 
aard van de betrokkenheid zullen in 
aanmerking worden genomen in een 
eventueel noodzakelijk engagementproces 
met de onderneming. 
 

Uitsluitingen en 
engagement 
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Ongunstige duurzaamheidsindicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

SOCIALE EN PERSONEELSAANGELEGENHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, CORRUPTIEBESTRIJDING EN BESTRIJDING VAN 
OMKOPERIJ 

Sociale en 
personeels- 
Aangelegen- 
heden 

12. Gebrek aan 
processen en 
nalevingsmechanismen 
om toe te zien op de 
naleving van de UN 
Global Compact-
beginselen en de 
OESO-richtsnoeren 
voor multinationale 
ondernemingen 

Aandeel van de investeringen in 
ondernemingen waarin Belfius 
Insurance investeert en die geen 
beleid hebben voor de controle 
op de naleving van de beginselen 
van het UNGC of de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, noch voor de 
behandeling van 
grieven/klachten in geval van 
schendingen van de beginselen 
van het UNGC of de OESO 
richtlijnen van multinationale 
ondernemingen 

   Hoewel dit een belangrijke 
indicator is, is hij momenteel 
niet in de criteria opgenomen 
wegens gebrek aan beschikbare 
gegevens. Ons ESG-team bekijkt 
hoe het aan deze gegevens kan 
komen en hoe het die in ons 
ESG-beleid kan integreren. 

 

13. Genderdiversiteit 
in de raad van bestuur  

Gemiddelde verhouding 
vrouwelijke en mannelijke 
leden van de raad van bestuur in 
ondernemingen 

Via proxy voting promoot 
Belfius Insurance goede 
salarispraktijken op alle 
verloningsniveaus en streeft 
het naar het stimuleren van 
genderdiversiteit binnen de 
Diversiteitsraad. 

Proxy voting 

 14. Niet-aangepaste 
loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen 

Het niet gecorrigeerde 
gemiddelde loonverschil tussen 
mannen en vrouwen in de 
ondernemingen waarin Belfius 
Insurance investeert. 

Via proxy voting promoot 
Belfius Insurance goede 
salarispraktijken op alle 
verloningsniveaus en streeft het 
naar het stimuleren van 
genderdiversiteit binnen de 
Diversiteitsraad. 

Proxy voting 
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Indicatoren voor beleggingen in staats-en supranationale instellingen 

Ongunstigde duurzaamheidsindicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

SOCIALE EN PERSONEELSAANGELEGENHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, CORRUPTIEBESTRIJDING EN BESTRIJDING VAN 
OMKOPERIJ 

 Milieu 15. GHG-intensiteit GHG-intensiteit van de landen 
waarin wordt geïnvesteerd 

 Hoewel dit een belangrijke 
indicator is, is hij momenteel niet 
in de criteria opgenomen wegens 
gebrek aan beschikbare 
gegevens. Ons ESG-team bekijkt 
hoe het aan deze gegevens kan 
komen en hoe het die in ons ESG-
beleid kan integreren. 

 

Sociaal 16. Landen waarin 
Belfius Insurance 
investeert en waar 
sociale schendingen 
voorkomen 

Aantal landen waarin wordt 
geïnvesteerd 
onderworpen aan sociale 
schendingen 
(absoluut aantal en relatief 
aantal gedeeld door alle 
geïnvesteerde 
landen), zoals bedoeld in 
internationale verdragen en 
verdragen, beginselen van de 
Verenigde Naties 
beginselen en, indien van 
toepassing, 
nationale wetgeving 
 
 
 

Hoewel dit een belangrijke 
indicator is, is hij momenteel niet 
in de criteria opgenomen wegens 
gebrek aan beschikbare gegevens. 
Ons ESG-team bekijkt hoe het aan 
deze gegevens kan komen en hoe 
het die in ons ESG-beleid kan 
integreren. 
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Indicatoren voor beleggingen in onroerende activa 

Ongunstige duurzaamheidsindicator  Metriek Toelichting Genomen maatregelen 

Fossiele 
brandstoffen 

17. Blootstelling aan 
fossiele 
brandstoffen via 
onroerend 
vastgoedactiva 
 

Aandeel van de investeringen in 
onroerende 
activa die betrokken zijn bij de 
winning 
opslag, vervoer of productie 
van fossiele brandstoffen 

Belfius Insurance heeft geen 
rechtstreekse blootstelling aan 
onroerende activa die betrokken 
zijn bij de winning, de opslag, het 
vervoer of de vervaardiging van 
fossielen en is niet van plan 
rechtstreeks in deze activa te 
beleggen. 

 

Energie-
efficiëntie 

18.  Blootstelling aan 
energie-inefficiënt 
onroerende activa 

Aandeel van investeringen in 
energie-inefficiënte 
onroerende activa 

Belfius Insurance brengt het 
energieverbruik van de 
gebouwen in zijn portefeuille in 
kaart. De energie-efficiëntie van 
een gebouw is een cruciaal 
criterium voor nieuwe 
investeringen. Daarom worden 
vooral nieuwe gebouwen met 
een laag energieverbruik 
aangekocht. 

uitsluitingen 

Other indicators for principal adverse impact 
 

[Informatie over de belangrijkste nadelige duurzaamheidseffecten bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), in de in tabel 2 aangegeven vorm]. 
 

[Informatie over de belangrijkste nadelige duurzaamheidseffecten bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), in het formaat van tabel 3]. 
 

[Informatie   over andere nadelige gevolgen voor de duurzaamheid die worden gebruikt om bijkomende belangrijke nadelige gevolgen voor 
een duurzaamheidsfactor als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d)]. 
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De twee optionele PAI’s die worden gevolgd en geëvalueerd bij Belfius Insurance, staan vermeld in 
onderstaande tabel die het kader volgt waarvan sprake in de ontwerpen van technische normen 
(RTS) die de Europese “SFDR-verordening” begeleiden. Die twee optionele PAI’s worden opgevolgd 
omdat hun respectieve thema’s betrekking hebben op beheerscontrole en governance, criteria die 
nauwgezet worden opgevolgd en die een belangrijk onderdeel vormen voor ons beleggingsproces. 
 

Adverse sustainability indicator (beschikbare PAI’s) Metriek 

3. Aantal verloren dagen door verwondingen, ongevallen, 
sterfgevallen of ziekte 

Aantal/percentage ongevallen, gewonden, sterfgevallen in 
ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

12. Investeringen in bedrijven zonder duurzame 
oceanen/zeepraktijken 

1. Aandeel investeringen in ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd zonder beleid inzake oceanen/zeepraktijken 
2. Aandeel van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zonder 
duurzame oceaan-/zeepraktijken 

 
 

3 Beschrijving van het beleid voor het identificeren en prioriteren van de 
PAI’s 

 
De groep Belfius wil op lange termijn duurzame waarde creëren op verantwoorde wijze en op een 
geloofwaardige manier nuttig en inspirerend en een geloofwaardige speler zijn voor de Belgische 
samenleving. Een belangrijk deel van die ambitie bestaat in het beperken van de ongunstige 
effecten door onze invloed als belegger aan te wenden om te komen tot een gedragswijziging bij de 
ondernemingen en de landen waarin wij beleggen, of nog door onze beleggingen in niet-duurzame 
activiteiten stop te zetten of te beperken.  
 
Belfius Insurance maakt met name gebruik van de sectorale uitsluitingen in het bovenvermelde TAP-
beleid om de belangrijkste negatieve effecten van haar investeringen te identificeren en te beheren. 
De sectorale uitsluitingen houden verband met specifieke sectoren waarvan is vastgesteld dat zij 
enkele van de ernstigste PAI's, zoals bewapening, thermische kolenwinning, onconventionele olie 
en gas. Deze uitsluitingen van sectoren vormen het uitgangspunt voor ons beleggingsproces om 
PAI’s te vermijden.  
 
Wij identificeerden een reeks belangrijke ongunstige effecten waarmee wij op diverse manieren 
rekening houden in onze financiële producten. Die belangrijke ongunstige effecten werden 
geïdentificeerd rekening houdend met de relevante wetten (zoals de wet-Mahoux i.v.m. diverse 
soorten omstreden wapens), internationale normen inzake duurzame ontwikkeling (zoals de 
principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen), internationale best practices, bijdragen van experts en gesprekken 
met onze stakeholders. Bovendien is de strategie van Belfius op het vlak van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ondernemingen (MVO) een belangrijke factor bij het bepalen van de 
ongunstige effecten die wij proberen af te zwakken, en waarvoor de doestellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s of sustainable development goals) een essentiële bijdrage hebben geleverd. 
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Hoewel alle geïdentificeerde belangrijke ongunstige effecten coherent en streng moeten worden 
benaderd, geven wij voorrang aan de ongunstige effecten die te maken hebben met de 
klimaatverandering en aan biodiversiteit, alsook aan gendergelijkheid. 
 
Bij Belfius Insurance, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gegevens, laat de afdeling 
Investment een screening doen en volgt ze de indicatoren van de geselecteerde PAI’s voor alle 
beheerde activa, met uitzondering van bepaalde activa die hierboven worden aangehaald. 
Verzekeraar Belfius baseert zich op de gegevens die worden gepubliceerd door de ondernemingen, 
enerzijds, en gegevens afkomstig van externe leveranciers van ESG-gegevens, anderzijds. 
 
PAI's worden meestal geïdentificeerd en beoordeeld aan de hand van ESG-factoren zoals 
koolstofuitstoot of respect voor mensen- en arbeidsrechten. Belfius Insurance verzamelt gegevens 
over deze ESG-factoren bij een dataprovider en uit openbare gegevensbronnen. 
Dergelijke ESG-gegevens zijn echter niet algemeen beschikbaar voor bepaalde activaklassen, zoals 
niet-beursgenoteerde activa. 
 
Ondernemingen met gemiddelde of grote ongunstige effecten op basis van diverse indicatoren 
worden geïdentificeerd afhankelijk van gegevens die betrokken worden van derde leveranciers. In 
dit verband verzamelt de investment-afdeling ESG-gegevens van externe leveranciers en openbare 
gegevensbronnen. Voor bepaalde activaklassen, zoals niet-beursgenoteerde activa, zijn nog niet alle 
ESG-gegevens direct beschikbaar. Daarom vindt de gegevensverzameling geleidelijk plaats en zal 
deze in de loop der jaren verbeteren. Na het verzamelen van deze gegevens voert de 
beleggingsdienst een interne analyse uit en legt het dossier vervolgens voor aan het technisch 
comité en het ALCO-comité van Belfius Verzekeringen. 
 
Het technisch comité start vervolgens een dialoog om het risico te beperken. Als het technisch 
comité na diverse interacties van oordeel is dat de onderneming zich niet houdt aan ons eigen TAP-
beleid, kunnen wij besluiten om de onderneming te weren uit onze portefeuille en ons 
beleggingsuniversum. 
 
Zoals elke jaar sinds 2020, en 2021, publiceerden wij ons jaarverslag ( 2021 report on the Engagement 

policy (belfius.be) )  over het betrokkenheidsbeleid m.b.t. de monitoring van de ondernemingen in 
portefeuille inzake de strategie, het financieel en het niet-financieel rendement, en de impact op de 
samenleving, het milieu en de corporate governance. Voor meer info verwijzen wij u naar ons beleid 
en naar het betrokkenheidsbeleid in de rubriek "Belfius in de samenleving”. 
 

4 Beschrijving van de maatregelen die worden genomen m.b.t. de PAI’s 
op de duurzaamheidsfactoren 

 

 
De afdeling Investment van Belfius Insurance is verantwoordelijk voor het systeem voor de 
monitoring van de PAI’s. Zij identificeert de te analyseren gevallen en de maatregelen die kunnen 
worden genomen in de entiteit Belfius Insurance. 
 

Concreet zal voor een bestaande participatie, als blijkt dat de onderneming waarin we deze 
participatie hebben na de overname ervan een mogelijk ongunstig impact heeft op de portefeuille 

https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/Engagement_Report_2020-Belins-NL.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/Engagement_Report_2021-Belins-EN.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/Engagement_Report_2021-Belins-EN.pdf


14 
 

van Belfius Verzekeringen, het geval worden voorgelegd aan een ESG-comité en/of het ALCO-
comité, die over problematische gevallen zullen moeten oordelen. Als er achteraf actie moet 
worden ondernomen met betrekking tot ons ESG-beleid, zal het ESG-comité, op verzoek van het 
beleggingsteam, een dialoogproces met de onderneming opstarten om het duurzaamheidsrisico 
zoveel mogelijk te beperken.  
 
De betrokken onderneming krijgt een "watchlist"-status voor de duur van de dialoog en van de 
controles die op haar betrekking hebben. Vervolgens beslist het ESG comité na een intern onderzoek 
of de belegging toegestaan wordt of niet, of er moet worden gedesinvesteerd en in welke mate 
onze participatie moet worden verkocht. De ondernemingen in de portefeuille worden voortdurend 
gemonitord en tenminste éénmaal per jaar vindt er een nieuwe selectie plaats met de hulp van de 
externe verstrekkers van ESG-gegevens. Elk jaar vraagt Belfius Insurance aan een onafhankelijk 
auditor om na te gaan of de beleggingsportefeuille goed beheerd wordt conform het ESG-beleid van 
de groep Belfius en om een attest van die controle af te leveren. 

5 Samenvatting van het Betrokkenheidsbeleid 
 

 

Belfius Insurance verwezenlijkt diverse engagementsactiviteiten binnen de ondernemingen waarin 
het een participatie aanhoudt ter ondersteuning en verbetering van de ESG-praktijken van die 
ondernemingen. 
 
Enkele van de instrumenten die worden gebruikt om ons betrokkenheidsbeleid actief te verdedigen 
bij die ondernemingen: 

1) Stemmen en deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergadering (AV) in ondernemingen 
waarin wij grote participaties aanhouden die omschreven staan in ons Betrokkenheidssbeleid 

(beschikbaar op : Engagement-Policy-BelIns-NL.pdf (belfius.be) ) 
2) Rechtstreekse betrokkenheid bij die ondernemingen en indienen van schriftelijke 

aandeelhoudersresoluties als aandeelhouder in verschillende ondernemingen; 
3) Proxy voting (het uitoefenen van ons stemrecht door een mandataris volgens onze 

instructies) voor de kleinere participaties in de ondernemingen in portefeuille. 
Daarvoor sloot Belfius Insurance een overeenkomst waarin op bepaalde voorwaarden aan 
Candriam de bevoegdheid wordt gedelegeerd om ons te vertegenwoordigen en ons 
stemrecht uit te oefenen volgens onze instructies in de vergaderingen die worden gehouden 
door de ondernemingen waarin wij die participaties aanhouden in onze 
beleggingsportefeuille. 

 
De Engagement van Belfius Insurance slaat doorgaans op aangelegenheden die te maken hebben 
met een van de belangrijkste interessedomeinen die worden geïdentificeerd in de ESG-strategie van 
Belfius Insurance: 
• Milieu 
• Arbeidsnormen 
• Een kwaliteitsvolle corporate governance  
 
 
 
 
 

https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/nl/Engagement-Policy-BelIns-NL.pdf
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6 Verwijzing naar internationale normen 
 
De toepassing van de PAI’s van Belfius Insurance berust op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en op relevante internationale 
conventies en normen. 
 
De groep Belfius ondertekende de volgende teksten:  

Op Internationaal niveau: 

- Het Global Compact van de Verenigde Naties (GC van de VN) 

- De duurzame verzekeringsbeginselen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI 

PSI) 

- De beginselen voor verantwoord bankieren van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties 

(UNEP FI PRB) 

- De VN-beginselen voor verantwoord beleggen (UN PRI) 

- Het Science Based Targets-initiatief 

-  De Werkgroep financiële verslaglegging inzake klimaatverandering 

 

Op Belgisch niveau : 

- De Belgische alliantie voor Klimaatactie (BACA) 

- Het charter van vrouwen die actief zijn in de financiële sector 

- Het charter van het Instituut voor duurzame informatica (ISIT-BE) 

Surf in dat verband naar de website van Belfius:  https://www.belfius.be/about-us/en/belfius-

community/our-norms-and-standards  & 2021 Sustainability Report (belfius.be)  

Ons engagement om de principes inzake duurzame ontwikkeling toe te passen:  

Onze 6 engagementen voor 2025-2030 bepalen concrete ambities in de omslag naar een duurzamere 

samenleving (over deze engagementen zie ons jaarverslag pp.42..).   

U vindt eveneens meer details in ons jaarverslag/ jaarverslag: 2021 Jaarverslag.pdf (belfius.be)) 

 
                                                                -----------------------------  
 
Voornoemde informatie wordt gepubliceerd op 30 juni 2022 en kan worden geactualiseerd of aangepast om 
rekening te houden met toekomstige regelgevingsvereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn 
aan de implementatie van de SFDR-verordening en de technische normen die voortvloeien uit de 
begeleidende Europese of nationale reglementering. 
                                                                ----------------------------- 

https://www.belfius.be/about-us/en/belfius-community/our-norms-and-standards
https://www.belfius.be/about-us/en/belfius-community/our-norms-and-standards
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/investors/ratios-en-rapporten/belfius-reports/en/Sustainability%20report%202021.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/investors/ratios-en-rapporten/belfius-reports/nl/bel_RA2020_nl.pdf
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/investors/ratios-en-rapporten/belfius-reports/nl/2021%20Jaarverslag.pdf

