
 

 

Januari 2023 

SFDR Precontractueel informatiedocument 

Dit document bevat informatie over de wijze waarop Vivium duurzaamheidsrisico's integreert bij 
beleggingsbeslissingen in haar tak 21 en tak 23 aanbod en over de ecologische- en/of sociale 
kenmerken van de beleggingsfondsen die worden aangeboden.  

Het volledige tak 21/23 aanbod van Vivium valt onder artikel 8 in het kader van de Sustainable 
Finance Disclosure Regulation, de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector. (Sustainable Finance Disclosure Regulation: 

Verordening EU 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector). 

- Categorie ESG artikel 8: Beleggingsopties die hetzij milieu- en/of sociale kenmerken promoten, 
maar duurzaam beleggen niet als doelstelling hebben 

Duurzaamheid staat centraal in uw beleggingen bij Vivium. Dit betekent dat een groot aandeel van 
de beleggingen actief bijdragen aan milieu- en sociale aspecten door middel van de onderliggende 
investeringen, of specifieke duurzaamheidsdoelen nastreven. Een ander criterium is dat de 

ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt, blijk moeten geven van goed bestuur. 

De informatie over duurzaamheid die in dit document over onze producten is opgenomen, werd naar 
best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de 
informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving 
die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 
2023 of nog later. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie 

die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023. 

Wijze waarop duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd. 

Onder duurzaamheidsrisico's verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal 
of governancegebied (ESG) die, indien ze zich voordoen, een werkelijke of mogelijk wezenlijke 
negatief effect op de waarde van de belegging kunnen hebben.  Voorbeelden van ESG-risico’s zijn 
de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, schending van erkende arbeidsnormen en 
corruptie. 

Het beleggingsbeleid van Vivium integreert ESG richtlijnen doorheen het investeringsproces. We zijn 
dan ook overtuigd dat  investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame 

ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes 
zijn.  We vinden het ook belangrijk dat de beleggingen de waarden en normen respecteren die 
aansluiten bij de waarden van Vivium.   

Raadpleeg het betreffende gedeelte van onze website www.vivium.be/sparen-beleggen/ons-
duurzaamheidsbeleid voor meer informatie over onderstaande punten. 

TAK 23 

Deze overtuiging zetten we kracht bij door voor de selectie van externe vermogensbeheerders voor 
ons tak 23 aanbod ons mede te laten leiden door de wijze waarop ze duurzaamheidsrisco’s beheren.    

Elk van de vermogensbeheerder, moet, als een minimum, de Principes voor Verantwoord Beleggen, 
een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties ondertekenen.     

Daarnaast geven we voorkeur aan fondsen die, naast de uitsluiting van controversiële activiteiten, 
ESG selectiecriteria integreren in het investeringsbeleid. We bevragen de vermogensbeheersders 
over hun ESG beleid en de duurzaamheidslabels die hun fondsen hebben. 

TAK 21 

Voor rechtstreekse beleggingen beoordelen we bij het nemen van beleggingsbeslissingen het 
duurzaamheidsprofiel van het bedrijf of overheid. 

We sluiten investeringen uit in ondernemingen op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde 
activiteiten die een negatieve impact hebben op de samenleving. Zo investeren we bijvoorbeeld niet 
in bedrijven waarvan de omzet, verbonden aan volgende activiteiten meer dan 5% van de omzet 
bedraagt: 

- Tabaksproducten of -diensten 
- Amusement voor volwassenen 
- Gokactiviteiten, -producten en -diensten 

- Militaire activiteiten: wapens en militaire niet-wapengerelateerde producten of diensten 

http://www.vivium.be/sparen-beleggen/ons-duurzaamheidsbeleid
http://www.vivium.be/sparen-beleggen/ons-duurzaamheidsbeleid


 

 

- Controversiële wapens 
- Energiewinning uit schalie 

- Oliewinning in het noordpoolgebied 
- Thermische steenkoolwinning 

- Electriciteitsproductie op basis van steenkool 

Het is belangrijk voor onze duurzaamheidsprincipes om fundamentele rechten te verdedigen met 
betrekking tot de naleving van mensenrechten, arbeidsrechten, corruptiebestrijding en 
milieubescherming. Bedrijven die hier niet aan voldoen worden eveneens uitgesloten. 

Voor beleggingen beheerd door exterene vermogensbeheerders kiezen we enkel voor 
vermogensbeheerder die, als minimum de Principes voor Verantwoord Beleggen, of gelijkaardig 
onderschrijven. 

Daarnaast geven we voorkeur aan fondsen die, naast de uitsluiting van controversiële activiteiten, 
ESG selectiecriteria integreren in het investeringsbeleid. We bevragen de vermogensbeheersders 
over hun ESG beleid en de duurzaamheidslabels die hun fondsen hebben. 

Hoe rekening gehouden wordt met duurzaamheidsfactoren  

TAK 23 

Voor de onderliggende fondsen houdt Vivium rekening met duurzaamheidsrisico’s op basis van de 
Morningstar Sustainability Risk Rating, de Morningstar ESG risk score, de Morningstar Carbon Risk 
Score en Fossil Fuel involvement.  De scores voor deze indicatoren worden, waar relevant, 
opgenomen in de maandelijkse factsheets.  

Daarnaast zal Vivium, in functie van de focus van het fonds, de rapportage van de externe 
vermogensbeheerder opvolgen met betrekking tot de duurzaamheidrisico’s die als wezenlijk worden 
aangeduid (bijvoorbeeld, energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer) .   

TAK 21 

Voor rechtstreekse beleggingen in obligaties, cash en aandelen houdt Vivium rekening met 
duurzaamheidsrisico’s op basis van verschillende indicatoren. De Morningstar Sustainability Risk 
Rating, de Morningstar ESG risk score geeft een goed algemeen beeld van het duurzaamheidsrisico 
van een belegging. Het neemt zowel ecologische, sociale als corporate governance in rekening.  

Daarnaast worden ook specifieke indicatoren gebruikt, zoals koolstofuitstoot ambities (sbti) voor 

ecologische duurzaamheidsfactoren en respect voor beginselen inzake mensenrechten, arbeid, 

milieu en corruptiebestrijding (UN Global Compact) voor sociale duurzaamheidsfactoren.  

Voor rechtstreeks vastgoed wordt een grondige evaluatie uitgevoerd van zaken als 
energiebesparing, watergebruik en afvalbeheer. 

Als vermogensbeheerder bevindt Vivium zich in een unieke positie om duurzaamheid te stimuleren 
en principes van verantwoord beleggen toe te passen om via dialoog met specifieke bedrijven 

positieve rendementen voor de samenleving te genereren. We gaan in gesprek met bedrijven 
wanneer we oordelen dat, op basis van de informatie vanuit ons ESG proces, de ESG risico’s 
verminderd moeten worden.  

Het uitsluitingsbeleid verbiedt investeringen in ondernemingen op basis van hun betrokkenheid bij 
bepaalde activiteiten die een negatieve impact hebben op de samenleving.  

Het is belangrijk voor onze duurzaamheidsfilosofie om fundamentele rechten te verdedigen met 
betrekking tot de naleving van mensenrechten, arbeidsrechten, corruptiebestrijding en 

milieubescherming. Bedrijven die hier niet aan voldoen worden eveneens uitgesloten. 

Daarnaast zal Vivium voor het gedeelte beleggingen beheerd door externe vermogensbeheerders , 
in functie van de focus van elk fonds en in de mate dit onder de SFDR-regels ressorteert, de 

rapportage van de externe vermogensbeheerder opvolgen met betrekking tot de 
duurzaamheidrisico’s die als wezenlijk worden aangeduid (bijvoorbeeld, energieverbruik, 
waterverbruik, afvalbeheer)   

Informatie over ecologisch duurzame beleggingen volgens de Europese 

Taxonomieverordening  

De EU-Taxonomie is een classificatiesysteem dat de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU 
vertaalt in criteria voor specifieke economische activiteiten voor investeringsdoeleinden.  
Economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan ten minste één van de klimaat- 
en milieudoelstellingen van de EU en tegelijkertijd geen van deze doelstellingen significant schaden 
en aan minimale sociale waarborgen voldoen, worden als groen of "ecologisch duurzaam" 

aangemerkt. 



 

 

Het is een transparantie-instrument voor financiële marktdeelnemers, waardoor zij verplicht zijn hun 
aandeel in taxonomie gealigneerde activiteiten bekend te maken. Deze openbaarmaking van het 

aandeel van taxonomie gealigneerde activiteiten maakt het mogelijk beleggingsportefeuilles te 
vergelijken. Bovendien kan het marktdeelnemers helpen bij hun investeringsbeslissingen. 

In dit verband zijn ondernemingen verplicht relevante informatie bekend te maken. Deze 
communicatie zal hoe dan ook gebeuren zodra de informatie beschikbaar is. 

De openbaarmaking van informatie over het aandeel van onze beleggingen in ecologisch duurzame 
economische activiteiten, zoals gedefinieerd in de Taxonomieverordening, is immers afhankelijk van 
de informatie van de ondernemingen waarin deze beleggingen worden gedaan. Omdat de gegevens  

niet beschikbaar zijn, kunnen wij dit specifieke aandeel momenteel niet bekendmaken. 

Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen 

van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame 
economische activiteiten.  

De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement 

van de financiële producten  

Als verzekeraar verplicht de wetgeving ons om voor tak 21 te beleggen in een gediversifieerde mix 
van activa om de impact van potentiële duurzaamheidsrisico’s binnen afzonderlijke bedrijven of 
beleggingen tot een minimum te beperken. Onze investment policy legt voorwaarden en 
beperkingen op met betrekking tot onder andere emittenten en activaklassen.  

Mogelijkheid tot duurzaam beleggen in tak 23 fondsen categorie ESG 

artikel 8 

Voor tak 23 hebben volgende onderliggende beleggingsfondsen de doelstelling om ‘milieu- en/of 
sociale kenmerken te promoten’ (art.8)  

Vivium Europe Sustainable 

Onderliggend fonds 

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable (ISIN-code: BE0940002729) 

Vermogensbeheerder 

Degroof Petercam Asset Management 

Duurzaamheidsbeleid 

Dit compartiment hanteert een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van Verordening (EU) 

2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector en 
wil beleggen in ondernemingen die via hun producten en diensten bijdragen aan de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en wil bedrijven vooruithelpen wat betreft hun 
bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ecologische, sociale en governance (ESG) uitdagingen.  

Het beleggingsuniversum wordt gereduceerd: de portefeuille richt zich op de bedrijven met een 
netto positieve bijdrage, dus degene  

- waarvan de hoofdactiviteiten gericht zijn op de ontwikkeling van producten en diensten die 

bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en  
- het meest gevorderd zijn inzake duurzame ontwikkeling en -engagement op het vlak van ESG-

risico's.  

Dit fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de 
prestatie van een benchmark na te bootsen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere 
effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of 

een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in een Europees 
land.  

De selectie berust op een methodologie die:  

- de bedrijven uitsluit die niet voldoen aan het Global Compact van de Verenigde Naties (mensen- 
en arbeidsrechten, bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie),  

- de bedrijven uitsluit die zich inlaten met controversiële activiteiten (tabak, kansspelen, 
thermische steenkool, enz.) of betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses (incidenten, 

aantijgingen met betrekking tot ecologische, sociale en governanceproblemen),  



 

 

- gebruik maakt van een 'best-in-class' kwantitatieve ESG-benadering en een kwalitatieve ESG-
benadering, en op zoek gaat naar impact en duurzaamheidsthema's door ervoor te zorgen dat 

de producten en/of diensten van het bedrijf – in verhouding tot zijn omzet – duurzame 
ontwikkeling financieren. 

Duuzaamheidslabels  

Towards Sustainability (België) 

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://funds.degroofpetercam.com/responsible-investment.html 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

https://funds.degroofpetercam.com 

Vivium FFG Global Flexible Sustainable 

Onderliggend fonds 

Funds For Good Global Flexible Sustainable (ISIN-code: LU1697917083) 

Vermogensbeheerder 

Funds For Good 

Duurzaamheidsbeleid 

Het compartiment neemt het Verantwoordelijke Beleggingsbeleid van Funds For Good in acht, dat 
in zijn geheel beschikbaar is op www.fundsforgood.eu. Dit beleid dekt de volgende aspecten: 

- Schrapping uit zijn beleggingsuniversum van een reeks ondernemingen of sectoren, volgens 
bepaalde criteria die onder meer verband houden met hun non-conformiteit met bepaalde 
internationale verdragen of met hun betrokkenheid in sectoren zoals tabak, wapens, fossiele 
energie, de productie van elektriciteit, het speculeren op grondstoffen. 

- Een beleid dat betrekking heeft op de Ecologische, Sociale en Governance aspecten, dat onder 
meer gericht is op een vermindering van de ecologische voetafdruk van de portefeuille en een 
verhoging van de sociale waarde. 

- Een ’Best-in-class’-beleid dat erin bestaat om beleggingen te bevorderen in de meest deugdzame 
ondernemingen op het vlak van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en om de minder 
deugdzame ondernemingen te mijden. 

Naast zijn financiële doelstelling streeft het compartiment via de onderneming Funds for Good S.A. 

een filantropische doelstelling na. De onderneming wordt hiervoor vergoed. Na aftrek van de 
werkingskosten betaalt Funds for Good S.A. een bedrag dat gelijk is aan ten minste het grootste 
veelvoud tussen 50% van de winst en 10% van de omzet aan maatschappelijke projecten. 

In het kader van dit compartiment worden giften gedoneerd aan het fonds ’Funds for Good 

Philanthropy’ (FFGP), dat als doel heeft de bestrijding van armoede, door niet-gegarandeerde 
leningen toe te kennen aan mensen in financiële moeilijkheden met een bedrijfsplan, zodat ze hun 

bedrijf kunnen starten. Deze benadering is gecertificeerd door Forum Ethibel. 

Duuzaamheidslabels  

Towards Sustainability (België) 

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://www.fundsforgood.eu/ffg-producten-particulier/ 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

https://www.fundsforgood.eu/docs/Prospectus202102.pdf  

Voor tak 23 hebben volgende onderliggende beleggingsfondsen de doelstelling om ‘milieu- en/of 
sociale kenmerken te promoten’ : 

Vivium Stability Fund / Vivium Balanced Low Fund / Vivium Balanced Fund/ Vivium 
Dynamic Fund 

Onderliggend fondsen 

DPAM Horizon B Defensive Strategy B (ISIN-code: BE6227492921) / DPAM Horizon B Balanced Low  
Strategy B (ISIN-code: BE6264046770) / DPAM Horizon B Balanced Strategy B (ISIN-code: 
BE6227494943) / DPAM Horizon B Active Strategy B (ISIN-code: BE6227496963) 

https://funds.degroofpetercam.com/responsible-investment.html
https://funds.degroofpetercam.com/
https://www.fundsforgood.eu/ffg-producten-particulier/
https://www.fundsforgood.eu/docs/Prospectus202102.pdf


 

 

Vermogensbeheerder 

Degroof Petercam Asset Management 

Duurzaamheidsbeleid 

Het compartiment belegt minstens 75% van zijn netto-activa in  

- fondsen die, onder andere, ecologische of sociale kenmerken promoten en/of een duurzame 
beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088 (indirecte beleggingen) 
en/of  

- effecten die voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het promoot (directe 
beleggingen).  

Voor laatstgenoemde en de onderliggende fondsen van DPAM past het fonds daarnaast dwingende 
beleggingsbeperkingen toe inzake de blootstelling van bedrijven aan bepaalde controversiële 

activiteiten en gedragingen (uitsluiting van waarden die zich inlaten met de productie, het gebruik 
en het bezit van antipersoonsmijnen, enz.).  

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://funds.degroofpetercam.com/responsible-investment.html 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

https://funds.degroofpetercam.com 

Vivium Dynamic Multi Fund 

Onderliggend fonds 

ShelteR UCITS Dynamic Multi Sustainable Fund (ISIN-code: LU2439543393) 

Vermogensbeheerder 

ShelteR Investment Management 

Duurzaamheidsbeleid 

Het compartiment selecteert fondsen die in hun beleggingsbeleid rekening houden met 
duurzaamheid en/of ESG-criteria, waarbij het Compartiment ernaar streeft om ten minste 75% van 
zijn totale vermogen te beleggen in onderliggende fondsen die op hun beurt onderhevig zijn aan 
SFDR artikel 8 of 9. Een duurzaamheidsscreening wordt uitgevoerd op basis van gegevens die 

beschikbaar zijn gesteld door Morningstar. 

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://www.shelter-im.com/en/sfdr/ 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

https://www.shelter-im.com/en/investing/client-fund-solutions/ 

Vivium Global Sustainable Equities ETF 

Onderliggend fonds 

iShares MSCI World SRI UCITS ETF (ISIN-code: IE00BYX2JD69) 

Vermogensbeheerder 

BlackRock Asset Management (iShares)  

Duurzaamheidsbeleid 

Het compartiment hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat 
wordt verwacht dat het compartiment in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van 
ESG/maatschappelijk verantwoord beleggen ('SRI') binnen elke relevante sector van activiteiten die 
door de Index worden bestreken.  

Bedrijven kunnen van de Index worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij 
controversiële/conventionele wapens, nucleaire wapens/energie, vuurwapens voor civiel gebruik, 
tabak, alcohol, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, ketelkool, oliezand en 
onconventionele/conventionele olie- en gaswinning/energieopwekking of als ze betrokken zijn bij 
ernstige controverses.  

Het Fonds kan beperkt worden blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG-
criteria te voldoen. Meer dan 90% van de emittenten van effecten waarin het compartiment belegt, 

https://funds.degroofpetercam.com/responsible-investment.html
https://funds.degroofpetercam.com/
https://www.shelter-im.com/en/sfdr/
https://www.shelter-im.com/en/investing/client-fund-solutions/


 

 

uitgezonderd contanten en geldmarktfondsen, heeft een ESG-rating of werd geanalyseerd voor ESG-
doeleinden.  

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://www.blackrock.com/be/individual/nl/themes/duurzaam-beleggen/esg-integratie 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

iShares MSCI World SRI UCITS ETF | SUSW 

Vivium Money Market SRI Fund 

Onderliggend fonds 

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI E C (ISIN-code: FR0011176635) 

Vermogensbeheerder 

Amundi Asset Management   

Duurzaamheidsbeleid 

Het compartiment integreert criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG-

criteria) in de analyse en selectie van effecten, in aanvulling van de financiële criteria. Minstens 90% 
van de effecten in portefeuille heeft een ESG-rating. 

Het Fonds hanteert een strategie voor duurzaam beleggen die is gebaseerd op een Best-in-Class 
benadering. Emittenten die een of meer van de 10 principes van het Global Compact van de 
Verenigde Naties ernstig en herhaaldelijk schenden worden uitgesloten, net als emittenten met de 
laagste rating en emittenten uit steenkool- en tabaksectoren.  

Link naar het engagement en ESG beleid van de  vermogensbeheerder 

https://about.amundi.com/our-esg-approach 

Link naar de prospectus van het onderliggende fonds 

https://www.amundi.ie/professional/product/view/FR0011176635 

Vivium Selection Active 

Onderliggend fondsen 

De verzekeringsnemer heeft keuze uit vier risicoprofielen voor de samenstelling van het 
verzekeringsfonds (Defensive, Balanced, Dynamic en Dynamic Plus). Het fonds belegt dan in 

dezelfde fondsen ( zie hieronder ) maar in een andere verdeling. 

• Amundi Funds Pioneer Global Equity M2 EUR C  (LU1883834324) 
• Candriam Equities Global Demography Z EUR Cap (LU0654531341) 
• AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Cap EUR (LU0389655811) 
• Candriam Sustainable Equity Europe I Acc EUR (LU1313772078) 
• Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR (LU0985318665) 
• DPAM B Equities Europe Sust F Cap (BE6246078545) 
• Robeco High Yield Bonds 0 IH € (LU0792910563) 
• Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunies Z(LU0712124089) 
• BlueBay Investment Grade Euro Government Bond  "C" (EUR) ACC (LU0842209909) 
• BlueBay Investment Grade Bond I EUR (LU0438374190) 

Vermogensbeheerder 

P&V Investment management 

Link naar vermogensbeheerder van de onderliggende fondsen 

• https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883834324 
• https://www.candriam.com/en-at/professional/funds-lister/fund-detail/LU0654531341/ 
• https://professional-investors-funds.axa-im.be/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-

sustainable-europe-a-eur-acc-25194#/ 
• https://www.candriam.com/en-lu/professional/funds-lister/fund-detail/LU1313772078/ 
• https://www.nordea.lu/sitemod/upload/Root/FundReports/MonthlyReport/MR_N1_GSTEF_BC_EUR_en

g_INT.pdf/ 
• https://funds.degroofpetercam.com/home/funds-details.html?c_id=791 
• https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu0792910563/robeco-high-yield-bonds-fh-eur 
• https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-

stanley-investment-funds/fixed-income/global-fixed-income-opportunities.html 
• https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-

grade-euro-government-bond-fund/ 

https://www.blackrock.com/be/individual/nl/themes/duurzaam-beleggen/esg-integratie
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/290846/ishares-msci-world-sri-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
https://about.amundi.com/our-esg-approach
https://www.amundi.ie/professional/product/view/FR0011176635
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883834324
https://www.candriam.com/en-at/professional/funds-lister/fund-detail/LU0654531341/
https://professional-investors-funds.axa-im.be/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-sustainable-europe-a-eur-acc-25194#/
https://professional-investors-funds.axa-im.be/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-framlington-sustainable-europe-a-eur-acc-25194#/
https://www.candriam.com/en-lu/professional/funds-lister/fund-detail/LU1313772078/
https://www.nordea.lu/sitemod/upload/Root/FundReports/MonthlyReport/MR_N1_GSTEF_BC_EUR_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/sitemod/upload/Root/FundReports/MonthlyReport/MR_N1_GSTEF_BC_EUR_eng_INT.pdf/
https://funds.degroofpetercam.com/home/funds-details.html?c_id=791
https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu0792910563/robeco-high-yield-bonds-fh-eur
https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/fixed-income/global-fixed-income-opportunities.html
https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/fixed-income/global-fixed-income-opportunities.html
https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-grade-euro-government-bond-fund/
https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-grade-euro-government-bond-fund/


 

 

• https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-
grade-bond-fund?citicode=FQFN 

Duurzaamheidsbeleid 

Het verzekeringsfonds belegt in beleggingsfondsen die onder andere ecologische of sociale 
kenmerken promoten in de zin van Verordening 2019/2088 en/of die een duurzame 
beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088. 

Vivium Selection beoogt, door in zijn beleggingsproces ESG-factoren in aanmerking te nemen, goede 
praktijken inzake ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) te bevorderen. 

Vivium Selection Passive 

Onderliggend fondsen 

De verzekeringsnemer heeft keuze uit vier risicoprofielen voor de samenstelling van het 
verzekeringsfonds (Defensive, Balanced, Dynamic en Dynamic Plus). Het fonds belegt dan in 
dezelfde fondsen ( zie hieronder ) maar in een andere verdeling. 

• Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C)  (LU1681042609) 
• Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) (LU1861134382) 
• Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LU1940199711) 
• iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BYX2JD69) 
• Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (C)  (LU1681040496) 
• Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR-C (LU1437018168) 
• UBS ETF (Lux) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bonds (LU1974694553) 

Vermogensbeheerder 

P&V Investment management 

Link naar vermogensbeheerder 

• https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883834324 
• https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/equity/amundi-index-msci-world-sri-pab-

ucits-etf-dr-c/lu1861134382 
• https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/equity/lyxor-msci-europe-esg-leaders-dr-

ucits-etf-acc/lu1940199711 
• https://www.blackrock.com/lu/individual/products/290846/ 
• https://www.amundi.lu/professional/product/view/LU1681040496 
• https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/fixed-income/amundi-index-euro-corporate-

sri-ucits-etf-dr-c/lu1437018168 
• https://www.ubs.com/nl/en/asset-management/etf-private/etf-products/etf-product-

detail.nl.en.lu1974694553.basedata.html?null 

Duurzaamheidsbeleid 

Het verzekeringsfonds belegt in Exchange Traded Funds “ETF’s” die onder andere ecologische of 
sociale kenmerken promoten in de zin van Verordening 2019/2088 en/of die een duurzame 

beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088. 

Vivium Selection beoogt, door in zijn beleggingsproces ESG-factoren in aanmerking te nemen, goede 

praktijken inzake ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) te bevorderen. 

https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-grade-bond-fund?citicode=FQFN
https://www.bluebay.com/en/wholesale/what-we-do/funds/investment-grade/bluebay-investment-grade-bond-fund?citicode=FQFN

