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KBC Pricos SRI 

(opgelet, niet "KBC Pricos"!)
VDK Pension Fund ING Starfund

wapens (bovenop 

"wettelijk 

verboden 

controversiële 

wapens")

ruimtevaart en defensie sector (+ publieke 

blacklist controversiële wapens, inclusief 

kernwapenproducenten) 0% van omzet in wapens en defensie >5%  van omzet

Tabak 0% van omzet 0% van omzet >5%  van omzet

Pornografie > 5% van omzet uit productie of  distributie 0% van omzet >5%  van omzet

Kansspelen >25% van omzet 0% van omzet >5%  van omzet

Bont 
>5% van omzet uit productie of >10% uit 

verkoop >10% van omzet >5%  van omzet

speciaalleer
>5% van omzet uit productie of >10% uit 

verkoop >10% van omzet >5%  van omzet

Onconventionele 

fossiele energie 0% van omzet >10% van omzet

Steenkool 

extractie

0% ontginning en verkoop Uitzondering:  voor 

de productie van staal

Olie extractie 0% van omzet

Gas extractie 0% van omzet

Steenkool 

energieproductie 0% van omzet >10% van omzet
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Analyse 

pensioenspaarfondsen 

2018

UITSLUITING VAN GEVOELIGE SECTOREN EN ACTIVITEITEN 

uitsluiting van bedrijven die meer dan X% van hun omzet uit een bepaalde activiteit halen
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Gas (& olie) 

energieproductie
> 60% van omzet 

Nieuwe opwekkingscapaciteit enkel met de 

best beschikbare technologie

Nutsbedrijven / 

Electriciteits 

producenten

Enkel OK indien: 

* verhoging efficiëntie  productiepark; 

* verleging van aandeel van eindige (en/of 

onveilige, en/of milieubelastende) bronnen in  

energiemix ten voordele van hernieuwbare 

bronnen; 

* verlaging milieu-impact. 

Uitz.: bouw en levering van producten aan  

centrales

Biobrandstoffen 

energieproductie 

en biomassa

0% op basis van voedselgewassen en screening 

op de ecologische waarde van de streek waar 

het bedrijf actief is, de milieubelasting van die 

activiteit en de mate waarin de publieke opinie 

het eindgebruik van biomassa aanvecht.

Nucieaire 

energieproductie
bouw nieuwe kernreactoren of plannen voor 

bijkomende capaciteit. >10% van omzet

>5%

uitzondering: geen beperking voor Green 

Bonds van energiebedrijven

Landbouw 

gewassen of vee 0%  bij de speculatie op de voedselprijzen

Dierproeven 
0% van omzet in niet-medische producten 

waarvoor proeven op dieren worden gebruikt 

zonder dat dit wettelijk opgelegd wordt

Genetisch 

gewijzigde 

organismen >10% van omzet (in land- of bosbouw)

GEEN 

UITSLUITINGEN 
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Alcohol, palmolie en houtpulp, Mijbouw, industriële veeteelt / vleesindustrie, Asbest, Gevaarlijke chemicaliën, pesticiden, Schade aan 

biodiversiteit & ontbossing, pharma, water
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schending 

internationale 

standaarden

VN Global compact

VN Global compact (Mensenrechten, 

Arbeidsvoorwaarden, Milieu en 

Corruptiebestrijding), Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens, Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind, OESO richtlijnen,

Conventies van de ILO, Equator Principles, IFC 

Performance Standards on Environmental and 

Social Sustainability,ISO 26000 Richtlijn rond 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens,  belangrijkste International Labour 

Organization (ILO)-conventies, OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen

Activiteiten in 

autoritaire 

regimes

Bedrijven 

actief  in landen met onderdrukkende regimes, 

waar betrokkenheid met deze regimes 

aannemelijk is en 

geen beleid voeren dat omkoping en corruptie 

voorkomt. 

meest controversiële bedrijven (score 5 en 

deels 4 op schaal van 1 tot 5)

Nultolerantie voor kinderarbeid, discriminatie, 

dwangarbeid, corruptie, landroof

nauwe betrokkenheid hebben bij dictatoriale 

regimes 

Luxemburg Guernsey, Luxemburg Bermuda, Luxemburg

instap 2% 

(beheer 1,36% inbegrepen in de koers)

instap 2% 

(beheer 1,32%, inbegrepen in de koers)

instap 3%  

(beheer 1,17% inbegrepen in de koers)

KBC SRI uitsluitingen VDK Pension Fund ING StarFund
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Instapkosten

Bronnen

Bedrijven met hoofdzetel in 

belastingsparadijs


