
 Analyse pensioenspaarfondsen
KBC Pricos SRI 

(opgelet, niet “KBC Pricos”!) VDK Pension Fund 2019

Argenta Pensioenspaarfonds + 
Argenta Pensioenspaarfonds 

Defensive ING Starfund

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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Wapens 
(bovenop "wet-
telijk verboden 
controversiële 
wapens")

Ruimtevaart en defensie 
sector (+ publieke blacklist 
controversiële wapens, inclusief 
kernwapenproducenten)

0% van omzet in wapens "voor 
militaire doeleinden"

>5% in coventionele wapens & 
>10% in belangrijke onderdelen 
of diensten voor wapens. Plus 
verbod op chemische, biolo-
gische en nucleaire wapens. 

>5%  van omzet

Tabak 0% van omzet 0% van omzet bij productie (5% 
voor handel)

"0% productie & >5% productie 
en distributie & >5% ondersteun-
ing voor de industrie

>5%  van omzet

Pornografie > 5% van omzet uit productie of  
distributie 0% van omzet (5% voor handel) >5% van omzet (>5% facili-

teringen) >5%  van omzet

Kansspelen >25% van omzet 0% van omzet (5% voor teleco-
moperatoren) geen uitsluiting >5%  van omzet

Bont >5% van omzet uit productie of 
>10% uit verkoop 0% van omzet >5% productie of verkoop van 

bont >5%  van omzet

speciaalleer >5% van omzet uit productie of 
>10% uit verkoop 5% van omzet geen uitsluiting >5%  van omzet
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Onconventionele 
fossiele energie 0% van omzet 0% van omzet 0% van omzet

Geen uitsluiting

Steenkool 
extractie

0% ontginning en verkoop 
Uitzondering:  voor de productie 
van staal

0% van omzet 0% van omzet

Olie extractie 0% van omzet 0% van omzet               >33% van omzet uit olie en gas  

Gas extractie 0% van omzet geen uitsluiting >33% van omzet uit olie en gas  

Steenkool ener-
gieproductie 0% van omzet

Maximale koolstofintensiteit ifv 
2°C scenario (zie hieronder) + 
geen uitbreidingsplannen bruin/
steenkool

0% van omzet

Gas (& olie) en-
ergieproductie

> 60% van omzet 
Nieuwe opwekkingscapaciteit 
enkel met de best beschikbare 
technologie
Enkel OK indien: 
* verhoging efficiëntie  produc-
tiepark; 
* verschuiving 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

Maximale koolstofintensiteit ifv 
2°C scenario
Maximale uitstoot van 429 gCO2 
per kWh
Indien uitstootgegevens niet 
beschikbaar: 
- steenkool max 10%, 
- olie en gas max 30% 
- en nucleair max 30% van 
omzet”

>33% van omzet 
Posities in bedrijven die meer 
dan 33% van hun omzet uit con-
ventionele fossiele brandstoffen 
halen, worden eveneens volledig 
afgebouwd tegen 2021”

Geen uitsluiting

Nucleaire ener-
gieproductie

Geen uitbreidingsplannen Geen uitbreidingsplannen
Voor de uitfasering wordt speci-
fiek voor de uitbreidingsplannen 
van kernenergie een marge van 
5% van de totale portefeuille 
voorzien.””??”

>33% van omzet >5%
uitzondering: geen beperking 
voor Green Bonds van ener-
giebedrijven”

Biobrandstoffen 
energieproductie 
en biomassa

0% op basis van voedselge-
wassen 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.

Maximale koolstofintensiteit ifv 
2°C scenario (zie hoger)

Geen uitsluiting Geen uitsluiting
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Landbouw ge-
wassen of vee

0%  bij de speculatie op de 
voedselprijzen

0%  derivaten op voedselgrond-
stoffen

0%  derivaten op landbouw-
grondstoffen

Geen uitsluiting

Dierproeven Geen uitsluiting 0% van omzet indien proeven 
zonder wettelijke verplichting

>5% productie van cosmetische 
en non-cosmetische producten 
getest op dieren

Genetisch 
gewijzigde 
organismen 

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

Geen uitsluiting

Geen
uitsluitingen 

Alcohol, palmolie en houtpulp, Mijnbouw, industriële veeteelt / vleesindustrie, Asbest, Gevaarlijke chemicaliën, pesticiden, Schade aan biodi-
versiteit & ontbossing, pharma, water   

Activiteiten in autoritaire 
regimes

Bedrijven actief  in landen met 
onderdrukkende regimes, waar 
betrokkenheid met deze regimes 
aannemelijk is en die geen beleid 
voeren dat omkoping en corrup-
tie voorkomt.

Meest controversiële bedrijven 
worden uitgesloten 
Nultolerantie voor kinderarbeid, 
discriminatie, dwangarbeid, 
corruptie, landroof

Meest controversiële bedrijven 
worden uitgesloten 
Nultolerantie voor kinderarbeid, 
discriminatie, dwangarbeid, 
corruptie, moord, foltering, 
ontnemen van vrijheid

Nauwe betrokkenheid hebben bij 
dictatoriale regimes

Bedrijven met hoofdzetel 
in belastingsparadijs in 
portefeuille? 

Luxemburg Guernsey, Jersey, Luxemburg Kaaiman eilanden, Luxemburg Bermuda, Luxemburg

Kosten Instap 2% 
(beheer 1,37% inbegrepen in de 
koers...maar wel een pak meer 
dan de klassieke (niet duurzame 
KBC Pricos: 1,16%)

“Instap 2% 
(beheer 1,32%, inbegrepen in de 
koers)”

“Instap 0%
(beheer 1,33%, inbegrepen in de 
koers)”

“Instap 3%  
(beheer 1,17% inbegrepen in de 
koers)”

Bronnen KBC SRI uitsluitingen VDK Pension Fund Duurzaamheid bij Argenta ING StarFund

Belangrijk voor een goede interpretatie: dit overzicht geeft enkel de uitsluitingen weer die de instelling toepast. Die zijn het eenvoudigst met elkaar te vergelijken. Het is echter niet omdat 
er op een bepaald thema geen uitsluiting geldt, dat er geen beleid voor is. Een vaak toegepast beleid, naast uitsluiting, is ‘best in class’: er wordt geïnvesteerd in die bedrijven die voor hun 
sector het best scoren op een aantal criteria.

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/SRI_Uitsluitingen_NL.pdf
https://www.vdk.be/particulieren/wrapper/beleggen/pensioensparen/vdk-pension-fund
https://www.argenta.be/content/dam/argenta/documenten/algemeen/duurzaamheid/duurzaamheidsbeleid-argenta.pdf
https://www.star-fund.be/nl
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