Duurzaam beleggen,
we worden er allemaal
beter van!

Duurzaamheid,
het belangrijkste
thema van de
21ste eeuw

Vanwege de steeds grotere zorgen over de toekomst van onze planeet denkt en
handelt onze samenleving steeds meer op een duurzame manier. Er is sprake van een
mentaliteitsverandering en in ons dagelijks doen en laten houden we dan ook meer en
meer rekening met de ecologische en maatschappelijke gevolgen.
De Verenigde Naties hebben doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling vastgelegd (Sustainable
Development Goals) die ze op de mondiale agenda
voor duurzame ontwikkeling 2016 - 2030 hebben
gezet. Het is aan de lidstaten van de Verenigde Naties
om deze doelstellingen op te nemen in hun nationaal
beleid.

Duurzaamheid neemt dus een belangrijke plaats
in binnen bedrijven, niet alleen om risico’s beter te
beheren, maar ook om hun winst veilig te stellen, hun
naam hoog te houden, ... Bedrijven die duurzaamheid
in hun strategie en cultuur integreren, zullen in de
toekomst meer kansen krijgen.

Deze stap en veranderingen in het consumenten- en
beleggersgedrag sporen ondernemingen ook aan om
meer rekening te houden met maatschappelijke en
ecologische uitdagingen.

Duurzame ontwikkeling is een zeer ruim begrip. Het is echter `gecodificeerd’ door de 17 doelstellingen
van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen zijn in feite multidisciplinaire
oplossingen voor ‘s werelds belangrijkste maatschappelijke en ecologische uitdagingen voor de komende
decennia. Strategieën op staats-, bedrijfs- of zelfs burgerniveau ter bevordering van duurzame ontwikkeling
kunnen dan ook aan deze 17 doelstellingen worden getoetst. De doelstellingen worden met name
toegepast door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om haar
aanbevelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling uit te werken.

Wat betekent
duurzaamheid
voor ING?
Ook voor ING is duurzaamheid een belangrijk
thema. Als bank, onderneming en lid van
onze samenleving heeft ING een actieve rol
te vervullen. Onze duurzaamheidsinitiatieven
dragen bij aan de ontwikkeling van een
zelfredzame en koolstofarme maatschappij.

Enkele voorbeelden van de betrokkenheid van ING als onderneming:
1. Voor de maatschappij
• Digitaliseringsworkshops: Onze klanten
ondersteunen op het gebied van digitalisering.

• Mecenaatsfonds van ING bij de Koning

Boudewijnstichting: Jongeren, bejaarden, startups en lokale verenigingen helpen hun kennis en
vaardigheden uit te breiden zodat ze in staat zijn
om verantwoorde financiële beslissingen te nemen.

• Power for Youth (internationaal

samenwerkingsverband met UNICEF): De sociale
en financiële autonomie van jongeren verbeteren
door geld in te zamelen via allerlei acties, zoals
bijvoorbeeld de Run for Youth-race, die voor onze
medewerkers wordt georganiseerd.

2. Voor het milieu

• In onze gebouwen: 100% van het

elektriciteitsverbruik is hernieuwbaar; afvalreductie
en –recycling; zuinig omgaan met water, ITapparatuur, energie en papier.

• Stimulering van milieuvriendelijk vervoer voor het
personeel: fietsen, carpoolen, elektrische auto’s,
openbaar vervoer, enzovoort.

• Tussen 2014 en 2018 hebben we onze CO2-uitstoot
met 43% teruggedrongen.

• Volunteering days: Onze medewerkers

aanmoedigen om een dag vrijwilligerswerk te doen.
In 2018 maakten bijna 1000 ING-medewerkers tijd
vrij voor verschillende verenigingen in heel België.

ING en duurzame ontwikkeling in feiten en cijfers
Sustainalytics
ING Groep stond in 2019 in de top10 van meest duurzame banken
ter wereld op een totaal van 336
banken (op basis van onderzoek en
analyses op het gebied van milieu,
maatschappij en goed bestuur).
 Score : 84/100

Dow Jones Sustainability Index
ING Groep stond op een
uitstekende plaats in de Dow
Jones Sustainability Index van
2018. In deze index worden
beursgenoteerde bedrijven
opgenomen die met hun
economische, ecologische en
maatschappelijke activiteiten de
beste resultaten behalen.
 Score : 78/100 (Andere banken
halen gemiddeld 58.)

Carbon Disclosure Project
ING Groep stond in 2018 op de
‘Climate A-list’ van het Carbon
Disclosure Project. Op die lijst
komen 126 bedrijven voor die
zich inzetten in de strijd tegen
klimaatverandering.
 De groep heeft de hoogst
mogelijke score behaald
en is voor zijn uitstekende
milieucommunicatie beloond
met een Euronext/CDP
Leadership Award.

➜ Maar als bank kunnen we natuurlijk

nog veel meer doen.

We hebben de mogelijkheid, de capaciteit en
de verantwoordelijkheid om onze samenleving
op een positieve en duurzame manier te
veranderen. Daarom stimuleren we initiatieven
van particulieren en bedrijven om hun
ecologische voetafdruk te verkleinen door
hen duurzame financieringsoplossingen aan
te bieden. En dat is niet alles: ING biedt ook
de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven
die zich onderscheiden door hun duurzaam
ontwikkelingsbeleid.

Wat verstaan we
onder duurzaam
beleggen?

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker
Als consument neemt u uw verantwoordelijkheid al door voor duurzame producten te kiezen of uw afval
te sorteren. Maar ook als belegger kunt u een rol spelen in de duurzame ontwikkeling van de samenleving.
Door te kiezen voor duurzame beleggingsalternatieven beloont u bedrijven en landen (overheden) die beter
presteren op het gebied van duurzaamheid en moedigt u andere aan hetzelfde te doen.

Duurzame ontwikkeling is een zeer ruim begrip en
niet altijd even eenvoudig uit te drukken in cijfers. Een
term die professionele beleggers vaak gebruiken om
de duurzaamheid van een belegging te beoordelen, is
ESG. ESG is de afkorting van ‘Environmental, Social &
Governance’:
• Het criterium ‘Environmental’ (milieu) verwijst naar
de betrokkenheid van bedrijven op het gebied van
milieubescherming.

• Het criterium ‘Social’ (maatschappelijk) verwijst

naar de relatie van een bedrijf met de persoon.
Daarbij gaat het niet alleen om mensenrechten,
maar vooral om de belangrijke relatie van een
bedrijf met zijn medewerkers en leveranciers.

• Het criterium ‘Governance’ (bestuur) heeft

betrekking op het bestuur van een onderneming,
het beloningsbeleid van een onderneming en de
rechten van aandeelhouders maar ook van bredere
stakeholdergroepen, zoals belastingbetalers.

➜

Niet alleen bedrijven worden
beoordeeld op basis van
deze ESG-criteria, ook de
duurzaamheidsstrategie van
landen (overheden) worden
ermee onder loep genomen.

Hoe kiest u de
duurzame belegging
die het best bij u
past?

U kunt op verschillende manieren beleggen en daarbij de ESG-criteria respecteren. De
belangrijkste manieren zijn: uitsluiting, best-in-class en actief aandeelhouderschap.
• Uitsluiting betekent dat u niet belegt in bedrijven die

het niet zo nauw nemen met de ESG-regels of die
actief zijn in controversiële sectoren zoals de wapen-,
tabaks- of kolenindustrie.

• Bij ‘best-in-class’ (de beste in hun klasse) belegt u

in bedrijven die ten opzichte van hun concurrenten
de beste ESG-scores kunnen voorleggen.

• Bij actief aandeelhouderschap is de belegger als

aandeelhouder in continu overleg met het bedrijf.
Een ESG-fondsbeheerder bepleit de ESG-waarden op
algemene vergaderingen van ondernemingen en
bespreekt deze waarden met het management om de
onderneming te stimuleren nog duurzamer te worden.

De meeste fondsen zijn een combinatie van deze
benaderingen, wat we bij ING ondersteunen. Ons
duurzaam beleggingsbeleid is er namelijk op gericht
bedrijven en beleggers aan te moedigen om duurzame
ontwikkeling een belangrijkere rol te laten spelen
in hun activiteiten en keuzes. Met onze duurzame
beleggingsoplossingen willen we beleggers in staat
stellen bij te dragen aan duurzame verandering.

Duurzaam beleggen rendeert ook

De ING-duurzaamheidstest

Over beleggingen waarbij aan de ESG-criteria wordt
voldaan, bestaat een hardnekkig vooroordeel:
duurzaam beleggen zou ten koste gaan van financieel
rendement. Niets is minder waar. Dit soort beleggingen
kan evenzeer meerwaarde opleveren.

Bij ING selecteren we al jaren uiterst zorgvuldig en via
een uniek selectieproces de beste duurzame fondsen.
Daarbij letten we op drie aspecten: duurzaamheid,
rendement en risico. We controleren deze aspecten in
vier stappen.

Bedrijven en landen (overheden) die rekening houden
met alle stakeholders in de samenleving zullen daar op
lange termijn de vruchten van plukken.
Net als bij de traditionele methode moeten
beleggingen echter altijd worden gekozen via een
degelijk en structureel selectieproces. We wijzen er dan
ook op dat duurzame beleggingen, net als alle andere
soorten beleggingen, risico’s met zich meebrengen
en -afhankelijk van het product- geen gewaarborgd
kapitaal bieden.

1. Een analyse van de geschiedenis van het fonds,
gericht op rendement, risico en beheer.
2. Een uitgebreide vragenlijst over de duurzaamheid
en het beheer van zowel de fondsbeheerder als het
fonds.
3. Gesprekken met de fondsbeheerder over het
beleggings- en duurzaamheidsbeleid.
4. Een permanente controle van het geselecteerde
fonds op rendement, risico, duurzaamheid
en andere kwalitatieve aspecten, zoals de
samenstelling van het beheerteam en het
beleggingsproces.
Alleen fondsen die op deze duurzaamheidstest
minimum bovengemiddeld scoren – fondsen die
bij de beste 50 % horen- komen in aanmerking
om opgenomen te worden in ons duurzaam
beleggingsuniversum.

De duurzame
beleggingsoplossingen
van ING

Bij ING kunt u op verschillende manieren duurzaam beleggen:
1. Een duurzame totaaloplossing
2. Een assortiment duurzame beleggingsfondsen
Een totaaloplossing is bijvoorbeeld een dakfonds
(fonds van fondsen). Zo kunt u bij ING beleggen
in een selectie van de beste duurzame fondsen
in de markt die samen garant staan voor een
internationale spreiding over drie activaklassen
(aandelen, obligaties en cash). Met behulp
van onze duurzaamheidstest selecteren we
uiterst zorgvuldig fondsen voor u op basis van
duurzaamheid, rendement en risico. Als u voor
deze oplossing kiest, volgt u ook meteen de
beleggingsstrategie van ING België.

U kunt ook beleggen in een van de duurzame
beleggingsfondsen uit ons aanbod van de externe
fondsbeheerders met wie ING samenwerkt.
Deze fondsen, die in de ING-duurzaamheidstest
allemaal bovengemiddeld scoren, zullen door onze
ING expert voorgesteld worden op basis van uw
beleggingsprofiel.

➜ Bij

ING willen we de mogelijkheid
bieden om te beleggen in een
compleet assortiment duurzame
beleggingsfondsen.

Wilt u meer weten, hebt u vragen of wilt u
een gesprek met een van onze experts?
Neem dan contact op met uw vaste
gesprekspartner of uw ING-kantoor.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
onze site ing.be/duurzaam-beleggen
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