
Indicatoren voor investeringen in ondernemingen waarin Belfius Bank belegt

Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

Uitstoot broeikas- 
gas (BKGs)

1. Koolstof-voetafdruk Opgenomen in de 
ESG-analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Opgenomen in de 
ESG-analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Koolstofvoetafdruk. Dit is de 
broeikasgas- uitstoot van de 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert (in verhouding 
tot de investering van Belfius 
Bank), gedeeld door de waarde 
van alle investeringen van Belfius 
Bank.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels 
voor beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 
en 9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR 
fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in de 
beleggingsaanpak via een expliciete doelstelling t.o.v. benchmark 
(gedifferentieerd naargelang de fondsen, zie KPI-tabel voor SFDR 
art 8 en 9 fondsen).

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels 
voor beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 
en 9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR 
fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

Scope 1 GHG-emissies, 
Scope 2 GHG-emissies, 
totale GHG-emissies. Scope 3 
broeikasgasemissies worden 
vanaf 2023 opgenomen en voor 
het eerst gerapporteerd in 2024. 
Verschillende broeikasgassen 
worden in aanmerking genomen 
en uitgedrukt in ton CO2. De 
berekeningen zijn gebaseerd op 
de omvang van de investering van 
Belfius Bank in de onderneming.

2. BKG-emissies

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN

VERKLARING OVER DE “BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN”



Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

Uitstoot 
broeikasgas 
(BKGs)

3. BKG-intensiteit van 
de ondernemingen 
waarin Belfius Bank 
investeert

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

De broeikasgasemissie-intensiteit 
van de ondernemingen 
waarin Belfius Bank belegt. 
Dit is een verhouding van de 
broeikasgasemissies van de 
ondernemingen gedeeld door 
hun inkomsten, vermenigvuldigd 
met het percentage van deze 
investeringen ten opzichte van alle 
investeringen van Belfius Bank.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

Energieverbruik in GWh per 
miljoen euro omzet van de 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert, per sector met 
een grote impact op het klimaat.

Percentage van het niet-
hernieuwbare energieverbruik 
en de niet-hernieuwbare 
energieproductie van de 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert dat afkomstig 
is van niet- hernieuwbare 
energiebronnen ten opzichte van 
hernieuwbare energiebronnen.

4. Intensiteit 
energieverbruik per 
klimaatsector met 
hoge impact

5. Aandeel van 
niet-hernieuwbare 
energieconsumptie en 
- productie

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN



Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

Uitstoot 
broeikasgas 
(BKGs)

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

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

De kwaliteit en de dekking 
van de gegevens zijn niet 
altijd optimaal; gemiddeld 
belang in de ESG- analyse en 
het ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd.

De kwaliteit en de dekking 
van de gegevens zijn niet 
altijd optimaal; gemiddeld 
belang in de ESG- analyse en 
het ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd.

Aandeel van de beleggingen in 
bedrijven die actief zijn in de sector 
van de fossiele brandstoffen. Dit 
omvat bijvoorbeeld deelneming 
aan thermische kolenwinning en 
olie- en gaswinning.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen).

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- De koolstofvoetafdruk wordt vaak rechtstreeks geïntegreerd in 
de beleggingsaanpak via een expliciete target t.o.v.-benchmark 
(gedifferentieerd per fonds, zie KPI- tabel voor art 8 en 9 SFDR fondsen).

- Montreal Carbon Pledge voor duurzame bevek Candriam.

- In het algemeen wordt blootstelling aan thermische kolen (>10%) voor 
alle producten uitgesloten.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen)

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiten (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 9 
producten).

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen)

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiten (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 9 
producten).

Aandeel van de investeringen in 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert en waarvan de 
vestigingen/operaties zich in of 
nabij biodiversiteitsgevoelige 
gebieden bevinden, voor 
zover de activiteiten van deze 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert een negatieve 
impact hebben op deze gebieden.

Ton wateremissies gegenereerd 
door de ondernemingen waarin 
Belfius Bank investeert per miljoen 
euro geïnvesteerd, uitgedrukt als 
een gewogen gemiddelde.

7. Activiteiten die 
een negatieve 
invloed hebben 
op biodiversiteits-
gevoelige gebieden

Biodiversiteit

Water 8. Uitstoot in water

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN



Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

Afval 9. Verhouding 
gevaarlijk afval

Onvoldoende kwaliteit/
dekking van gegevens; 
lage materialiteit in 
de ESG-analyse en 
scoremodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd.

Opgenomen in de 
ESG-analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Opgenomen in de 
ESG-analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Ton gevaarlijk afval gegenereerd 
door de ondernemingen waarin 
Belfius Bank investeert per miljoen 
euro geïnvesteerd, uitgedrukt als 
een gewogen gemiddelde.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemmen (fondsen)

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art. 8 en art 9 producten.

- Uitsluiten (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 9 
producten).

Uitgesloten voor alle producten

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemming (fondsen)

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- Voor producten die onder artikel 9 van SFDR vallen, komen 
bedrijven die niet voldoen aan de VN- of OESO- richtsnoeren inzake 
multinationale ondernemingen niet in aanmerking.

- Voor producten die onder artikel 9 van SFDR vallen, komen bedrijven 
die niet voldoen aan de AVVN niet in aanmerking.

Aandeel van de investeringen in 
bedrijven die betrokken zijn bij 
de vervaardiging of verkoop van 
controversiële wapens.

Aandeel van de investeringen in 
ondernemingen waarin Belfius 
Bank investeert en die betrokken 
zijn geweest bij schendingen 
van de principes van het Global 
Compact van de Verenigde Naties 
of van de OESO- richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen.

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

Sociale en 
personeels- 
aangelegen- 
heden

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

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN

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



Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd. Van groot 
belang.

Middelmatig belang in 
de ESG-analyse en het 
ratingmodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd.

Gegevenskwaliteit en - 
dekking niet altijd optimaal; 
gemiddelde materialiteit 
in ESG- analyse en 
scoremodel van de externe 
vermogensbeheerders 
aan wie het beheer is 
gedelegeerd.

- Engagement en dialoog aangaan. 

- Stemming (fondsen)

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- Engagement en dialoog aangaan 

- Stemming (fondsen)

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten)

- Engagement en dialoog aangaan 

- Stemming (fondsen)

- Bijdragen tot de ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid voor SFDR art 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 en 
9 producten).

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

Gemiddelde verhouding tussen 
het aantal vrouwelijke en 
mannelijke leden van de raad van 
bestuur van de ondernemingen 
waarin Belfius Bank investeert.

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

Sociale en 
personeels- 
aangelegen- 
heden

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

13.Genderdiversiteit in 
de raad van bestuur

14. Niet- aangepaste 
loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen

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



Indicatoren voor beleggingen in staats- en supranationale instellingen

Ongunstige duurzaamheids indicator Metriek Toelichting Genomen maatregelen

15. BKG-intensiteit Opgenomen in de 
ESG-analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders aan 
wie het beheer is gedelegeerd 
(natuurlijk kapitaal). Van groot 
belang.

Opgenomen in de 
ESG- analyse en het 
ratingmodel van externe 
vermogensbeheerders aan 
wie het beheer is gedelegeerd 
(sociaal en menselijk kapitaal). 
Van groot belang.

BKG-intensiteit van de landen 
waarin Belfius Bank investeert. 
Dit is gebaseerd op de CO2-
uitstoot van een land gedeeld 
door zijn bruto binnenlands 
product, vermenigvuldigd 
met het percentage van deze 
investeringen in verhouding tot 
alle investeringen van Belfius 
Bank.

- Bijdragen tot ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid in SFDR art. 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers SFDR art. 6, 8 en 9 
producten)

- Samenwerkingsinitiatieven op het gebied van betrokkenheid

- Bijdragen tot ESG-score met gedifferentieerde scoredrempels voor 
beleggingsgerechtigdheid in SFDR art 8 en 9 producten.

- Uitsluiting (gedifferentieerde drempels/triggers voor SFDR art. 6, 8 
en 9 producten)

Aantal landen waarin Belfius 
Bank investeert die het voorwerp 
uitmaken van sociale schendingen 
(absoluut aantal en relatief 
aantal gedeeld door het totaal 
aantal landen waarin Belfius 
Bank investeert), zoals bedoeld 
in internationale verdragen en 
conventies, VN- principes en, in 
voorkomend geval, nationale 
wetgeving.

Aangezien de technische regelgevingsnormen nog niet definitief zijn vastgesteld, kunnen de precieze reeks (verplichte) PAI’s, hun omschrijvingen en de vereisten voor de berekening ervan nog worden gewijzigd. In geval 
van wijzigingen zal Belfius Bank bovenvermelde tabel bijwerken in overeenstemming met de reglementaire vereisten. De Bank zal in haar eisen aan externe beheerders de PAI’s opnemen die zij nog niet in aanmerking 
heeft genomen, alsmede in haar analyse, toezicht en rapportage. Indien voor bepaalde PAI’s (nog) geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, zal de Bank aangeven wat de leemten zijn en samenwerken met externe 
beheermaatschappijen en relevante onderzoeksinstellingen om te proberen de gegevens te verkrijgen. In voorkomend geval zal zij regelmatig verslag uitbrengen over de situatie en de geboekte vooruitgang.

Dit document geeft een getrouw beeld op 30 juni 2022 en kan worden bijgewerkt of aangepast om rekening te houden met toekomstige regelgevingsvereisten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van 
de SFDR-wetgeving en de technische normen die voortvloeien uit de begeleidende Europese of nationale regelgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – Tel. 02/222.11.11 
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185

16. Landen waarin 
Belfius Bank 
investeert en waar 
sociale schendingen 
voorkomen


