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Precontractuele informatie rond het investeringsbeleid (“SFDR”) 
 
Iedere belegging in financiële producten kan een impact hebben, door de keuze van de 
ondernemingen die hierdoor gefinancierd worden, op het respect voor het milieu alsook op de 

evolutie van de sociale en mensenrechten wereldwijd.  
 

De Europese Unie heeft de transparantie op vlak van beleggingen willen verbeteren door, eind 2019, 

het “Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)” reglement goed te keuren, dat aan de 

actoren die financiële diensten aanbieden binnen de Europese Unie vraagt om bijkomende 

informatie te publiceren over de mate van integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar 

beleggingsbeslissingsprocedures en de mate waarin ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

in aanmerking worden genomen. 

 

Informatie omtrent het investeringsbeleid van onze tak 23-beleggingsverzekeringen 

In het kader van de beleggingen in fondsen gelinkt aan de beleggingsproducten van de Tak 23 die wij 

aanbieden, doen wij een beroep op externe fondsenbeheerders. Zij zijn er ook toe verplicht de SFDR 

na te leven en volgen minimum hetzelfde beleid als Securex Leven op het vlak van duurzaamheid.   

De lijst met onze externe fondsenbeheerders kan op eenvoudige vraag via mail gericht aan 

infobranch23@securex.be verkregen worden. 

Fonds met ecologische, sociale en duurzame kenmerken  

Voorlopig heeft Securex Leven in haar gamma van beschikbare fondsen één fonds dat 

ecologische, sociale en duurzame kenmerken promoot: Securex Life Responsible. 

Securex Life Responsible belegt in een of meerdere onderliggende externe fondsen - die 

beleggen in verschillende activaklassen - die verbonden zijn aan MVO thema’s 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en ethische thema’s, met het oog op het 
bereiken van de beleggingsdoelstellingen. 

Om het MVO of ethisch karakter van de onderliggende externe fondsen te waarborgen, 
worden enkel beheerders geselecteerd die de principes van verantwoord beleggen onder het 

beschermheerschap van de VN (United Nations Principles for Responsible Investment) hebben 
ondertekend en/of in ICBE’s (Instelling voor Collectieve belegging in effecten) die 
milieugerelateerde, maatschappelijke en governance-factoren (ESG = Environment, Social, 

Governance) integreren. 
Deze zijn bijvoorbeeld de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, de behandeling van 
water, de verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden, de onafhankelijkheid van de 

beheersorganen van bedrijven, transparantie, enz.  
 

Het beheersreglement en de maandelijkse factsheet van dit fonds kunnen geraadpleegd 

worden op www.securex.be/securex-life-invest-portfolio.  

 

Beleid rond investeringen en duurzaamheidsfactoren 

Wij streven er altijd naar een ethisch en verantwoordelijk beleid op investeringsgebied te voeren om 

aan onze klanten een evenwichtig gamma aan beleggingsfondsen aan te bieden. Vandaag stelt de 

beperkte informatie beschikbaar op reglementair vlak ten opzichte van de te hanteren criteria en de 

afwezigheid van performante tools op de markt ons echter niet in staat, in de zin van de SFDR-
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reglementering, de potentieel negatieve impact van onze investeringsbeslissingen op de 

duurzaamheidsfactoren te meten. Wij hebben de intentie ons beleid op vlak van beleggingen op 

niveau van de potentiële impact op de duurzaamheidsfactoren kunnen versterken eens er voldoende 

informatie en performante tools beschikbaar zijn 

 


