Brussel, 6 november 2019

Alle duurzame beleggingsfondsen verdeeld door Belfius
krijgen het ‘Towards Sustainability’-label van Febelfin
Tussen 2013 en 2018 is het volume duurzame beleggingen in België gestegen van 7,7 tot 28
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bijna miljard euro . Maar wat dekt de term “duurzaam” precies? Om de klanten meer
transparantie te geven, heeft Febelfin op 6 november 2019 zijn allereerste duurzaamheidslabels
Towards Sustainability uitgereikt. Fondsen met dat label voldoen gegarandeerd aan de
kwaliteitsnorm die Febelfin hanteert voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde
beleggingen. Vooral via zijn partnership met beheerder Candriam, die met zijn 33 gelabelde
fondsen een zeer uitgebreid en gediversifieerd gamma van duurzame beleggingsproducten
aanbiedt, bevestigt Belfius de rol die het wil spelen in de evolutie van de markt. Zo wil het
inspelen op de behoeften van de samenleving en op de verwachtingen van zijn klanten.
Almaar meer beleggers willen weten wat er precies met hun geld gebeurt en hechten bij de
samenstelling van hun portefeuille dus steeds meer belang aan niet-financiële criteria: ecologische
(hoe milieubewust is de onderneming?), sociale (hoe gaat de onderneming om met haar werknemers,
leveranciers en klanten, hoe staat ze in de samenleving?) en governancecriteria (wat is het beleid
inzake transparantie, belangenconflicten ?, …).
Bij Belfius steeg het totale volume van de duurzaam beheerde fondsen in 2018 met 18,3%, een
bevestiging van een duidelijke tendens die zich al jaren aftekent.
Om aan die verwachting te voldoen, stelt Belfius Bank zijn klanten – of het nu om particulieren,
zelfstandige en bedrijven of institutionele beleggers gaat – een steeds ruimere en meer
gediversifieerde waaier aan duurzame beleggingen voor. De bank werkt daarvoor samen met haar
dochter Belfius Investment Partners NV – specialist in het beheer en de administratie van fondsen –
en met Candriam, haar bevoorrechte externe vermogensbeheerder die op dit vlak een pionier en een
erkende referentie op de markt is.
Met een zeer uitgebreid gamma van duurzame fondsen biedt Belfius zijn klanten die zin willen geven
aan hun geld, de mogelijkheid op een gediversifieerde manier te beleggen in de belangrijkste
activaklassen, met de duurzaamheidsgarantie waarop ze recht hebben.
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De invoering van het label Towards Sustainability is volgens Belfius een belangrijke stap naar steeds
meer duurzaamheid. Niet alleen wat beleggingen betreft, maar ook – in ruimere zin – in al zijn
activiteiten als maatschappelijk geëngageerde bank-verzekeraar die de uitdagingen voor de huidige
en toekomstige generaties wil aangaan en onder meer wil strijden tegen de klimaatverandering.
Voor meer info:
Beleg bewust en met vertrouwen: het Febelfin-label, een kwaliteitsgarantie
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