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Overzicht

Over het onderzoek

Klimaatverandering, vergrijzing en de 
technologische revolutie veranderen het 
aanzien van onze planeet, onze waarden en de 
manier waarop we beleggen. Daardoor stijgt 
duurzaamheid op de agenda van beleggers. 

Dit wordt weerspiegeld in het groeiende 
belang van duurzame beleggingsfondsen, die 
beleggen in bedrijven met aantoonbaar sterke 
milieu- of sociale prestaties en die zich proactief 
voorbereiden op de komende veranderingen. 

In opdracht van Schroders voerde Research 
Plus Ltd in april 2018 een onafhankelijk 
online onderzoek uit onder meer dan 20.000 
beleggers uit 30 landen in verschillende delen 
van de wereld, waaronder Australië, België, 
Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, 
India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK 
en de VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als mensen die van plan zijn om 
in de komende 12 maanden ten minste EUR 
10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen 
en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in 
hun portefeuille hebben aangebracht. 

Opmerking: de cijfers in dit document zijn 
afgerond waardoor de totalen mogelijk niet  
op 100 uitkomen.

Toch blijven er obstakels voordat duurzaam 
beleggen zijn volle potentieel kan bereiken. 
Prestaties zijn momenteel niet het grootste 
punt van zorg. Het is met name een gebrek 
aan informatie waardoor mensen slechts in 
beperkte mate beleggen in duurzame fondsen. 
Beleggers willen graag alle gevolgen van 
duurzaam beleggen begrijpen, met name hoe 
bedrijven verantwoordelijk worden gehouden 
bij kwesties zoals omkoping, corruptie en 
vervuiling. Naarmate duurzaam beleggen in 
bredere kring bekender en beter begrepen 
wordt, wordt ook de aantrekkingskracht 
ervan groter voor mensen die winst willen 
combineren met een positieve impact. 



Onderzoeksrapport 4

Een korte samenvatting  
van onze bevindingen

Driekwart van de mensen zegt dat 
duurzaam beleggen voor hen in de 
afgelopen vijf jaar belangrijker is geworden. 
Dit is te danken aan jongere generaties: 83% 
van de groep tussen de 18 en 44 jaar geeft een 
stijging van het belang aan, terwijl in de groep 
van 45 jaar en ouder dit aandeel 66% bedraagt.

De mythe dat duurzame beleggingen 
slechtere rendementen opleveren dan  
niet-duurzame beleggingen geldt slechts 
voor een minderheid. 
Slechts 1 op de 4 gaf dit op als reden 
waarom zij niet of niet in hogere mate 
duurzaam beleggen. Dit bezwaar zagen 
we het meest in China en Indonesië, waar 
respectievelijk 39% en 38% van de mensen 
dit als belemmering noemde.

Er is gebrek aan informatie over duurzame 
beleggingen, waardoor het aantal mensen 
dat hierin belegt, beperkt is. 
57% van de mensen die we wereldwijd hebben 
ondervraagd, gaf aan dat een zeker gebrek aan 
informatie een reden was om niet in duurzame 
fondsen te beleggen of om hun duurzame 
beleggingen niet uit te breiden.

Het niveau van beleggingskennis dat 
door de mensen werd aangegeven, 
lijkt van invloed te zijn op hoeveel van 
hun totale portefeuille zij in duurzame 
fondsen beleggen. 
Mensen die zichzelf als gevorderde of 
expert beschouwen, beleggen 42% van hun 
totale portefeuille in duurzame fondsen, 
terwijl bij degenen die vinden dat zij kennis 
op beginners- of basisniveau hebben, dit 
percentage slechts 32% bedraagt. Deze trend 
is vooral in de VS duidelijk zichtbaar.

Verder correleert meer kennis over 
beleggen wereldwijd ook met hogere 
rendementsverwachtingen voor de totale 
beleggingsportefeuille. 
 Met andere woorden: mensen die hun 
beleggingskennis hoger inschatten, beleggen 
een groter deel van hun portefeuille in 
duurzame fondsen en verwachten ook een 
hoger algemeen rendement dan mensen die 
hun kennis lager inschatten.

De manieren waarop fondsbeheerders 
bedrijven kunnen aanzetten tot duurzame 
praktijken, zijn voor mensen van belang. 
Ze zijn over het algemeen gericht op de 
bestrijding van omkoping en corruptie, en 
op beheersing van plaatselijke vervuiling, 
hoewel diversiteit en klimaatverandering ook 
belangrijk zijn.

Wereldwijd verhogen mensen hun  
duurzame beleggingen. 
Gemiddeld twee derde van de mensen heeft 
in de afgelopen vijf jaar zijn inleg in duurzame 
beleggingen verhoogd, maar de cijfers variëren 
per land: van 93% in Indonesië tot 32% in Japan.

Gemiddeld beleggen mensen 37%  
van hun totale portefeuille in  
duurzame fondsen. 
Wanneer we degenen die niet in duurzame 
fondsen beleggen buiten beschouwing laten, 
stijgt dit cijfer tot 39% wereldwijd. Mensen in 
de VS beleggen bijna de helft van hun totale 
portefeuille (47%) in duurzame fondsen.

Veel mensen zijn nog niet zo ver dat 
ze duurzaam beleggen zien als manier 
om persoonlijk bij te dragen aan een 
duurzamere maatschappij. 
Wereldwijd gaat meer dan de helft van de 
mensen in hun dagelijkse leven bedrijven met 
een controversiële reputatie uit de weg, maar 
slechts 2 op de 5 doet dit ook wanneer ze 
beleggen. De waarschijnlijkheid dat duurzaam 
beleggen wordt gezien als een manier om de 
maatschappij positief te beïnvloeden, is bij 
jongeren significant hoger dan bij ouderen.
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Gebrek aan informatie 
ondermijnt duurzaam 
beleggen

Er is gebrek aan informatie over duurzame 
beleggingen, waardoor het aantal mensen 
dat hierin belegt, beperkt is. Wereldwijd geldt 
dit voor meer dan de helft van de mensen en 
voor maar liefst 61% van de mensen in Azië.

0% 20% 40% 60% 80%

Er is gebrek aan breder 
beschikbaar advies over 
duurzame beleggingen

Er is gebrek aan informatie 
over hoe beheerders van 
duurzame fondsen omgaan 
met de bedrijven waarin zij 
beleggen 

Ik weet niet zeker welke 
beleggingen voor een 
duurzame aanpak kiezen 

Beleggen niet of niet extra 
in duurzame fondsen 
vanwege gebrek aan 
informatie/inzicht

Ik begrijp niet echt wat 
duurzame beleggingen zijn

Noord- en zuid-amerika Azië Europa Wereldwijd

57%

27%

27%

9%

22%

61%

29%

29%

13%

23%

53%

23%

23%

7%

20%

57%

26%

26%

9%

22%
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Gebrek aan advies over duurzame 
beleggingen en gebrek aan informatie 
over hoe fondsbeheerders omgaan met de 
bedrijven waarin zij beleggen, worden als 
de twee belangrijkste obstakels genoemd. 
Meer dan 1 op de 10 mensen in Azië geeft 
toe dat zij niet echt begrijpen wat duurzame 
beleggingen zijn.

Dit probleem komt het meest voor in de 
VAE, India en Singapore, waar respectievelijk 
72%, 69% en 68% aangeeft dat ze duurzaam 
beleggen vermijden vanwege een gebrek aan 
informatie/inzicht. Gebrek aan informatie/
inzicht vormt minder een obstakel voor 
duurzaam beleggen in Nederland (42%), 
Zwitserland (48%), Rusland (48%) en België 
(49%), maar wordt nog steeds door iets 
minder dan de helft van de mensen als een 
belangrijk obstakel gezien.

72%
van de mensen uit de VAE 
beleggen niet duurzaam 
door gebrekken aan 
informatie en kennis

Land Beleggen niet of niet extra in  
duurzame fondsen vanwege  
gebrek aan informatie/inzicht

Land Beleggen niet of niet extra in  
duurzame fondsen vanwege  
gebrek aan informatie/inzicht

Australië 57% Polen 56%

Oostenrijk 52% Portugal 61%

België 49% Rusland 48%

Brazilië 61% Singapore 68%

Canada 53% Zuid-Afrika 64%

Chili 60% Zuid-Korea 54%

China 65% Spanje 60%

Denemarken 53% Zweden 52%

Frankrijk 56% Zwitserland 48%

Duitsland 49% Taiwan 56%

Hongkong 63% Thailand 60%

India 69% Nederland 42%

Indonesië 55% VAE 72%

Italië 60% VK 56%

Japan 55% VS 57%

42%
van de mensen uit 
Nederland beleggen niet 
duurzaam door gebrekken 
aan informatie en kennis
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Hoe fondsbeheerders  
verschil kunnen maken

Een op de vier mensen wereldwijd 
benadrukte dat ze vanwege gebrek aan 
informatie over hoe fondsbeheerders 
omgaan met de bedrijven waarin ze 
beleggen, niet kiezen voor duurzaam 
beleggen. Door de onderwerpen te 
benadrukken waarop fondsbeheerders 
bedrijven kunnen aanspreken, heeft de 
Global Investor Study duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk de verschillende onderwerpen 
waarop invloed kan worden uitgeoefend, zijn 
voor mensen wereldwijd.

Noord- en Zuid-Amerika bleek de meest 
sociaal- en milieubewuste regio te zijn, 
omdat deze regio op de genoemde factoren 
gemiddeld hoger scoorde dan Europa en 
Azië. De regio’s zijn grotendeels consistent 
wat betreft de inschatting van de meest en 
minst belangrijke factoren, waarbij bestrijding 
van omkoping en corruptie als belangrijkst 
werd aangemerkt.

Wanneer deze cijfers echter worden 
uitgesplitst naar leeftijd, blijkt dat deze 
specifieke factor door de oudere generaties 
wordt bepaald. Bestrijding van omkoping en 
corruptie levert een score van 8,4 van 10 op 
onder 65-plussers, versus slechts 7,0 onder 
mensen tussen de 18 en 24 jaar. 

Een ander verschil tussen leeftijdsgroepen 
betreft het belang van diversiteit van 
personeel. Voor deze factor scoorden mensen 
tussen de 25 en 34 jaar gemiddeld 7,0 van 
10, terwijl voor mensen van 65 jaar en ouder 
gemiddeld 6,3 scoorden.

Hoe belangrijk is volgens u elk van de volgende aandachtspunten van 
fondsbeheerders of punten waarop zij invloed kunnen uitoefenen op 
bedrijven waarin zij beleggen?

 0= Helemaal niet, 10=zeer belangrijk

Bestrijding van omkoping 
en corruptie

Bestrijding van omkoping 
en corruptie

Vervuiling door 
bedrijfsactiviteiten/gebruik  
van hernieuwbare energie

Vervuiling door 
bedrijfsactiviteiten/gebruik  
van hernieuwbare energie

Behandeling van 
personeel

Behandeling van 
personeel

Klimaatverandering

Klimaatverandering

Verkoop van ongezonde 
of verslavende producten

Verkoop van ongezonde 
of verslavende producten

Diversiteit van 
personeel

Diversiteit van 
personeel

7.7

7.4

7.2

7.3

6.8

6.4 6.9 7.3 6.7

7.1 7.3 7.0

7.2 7.5 7.3

7.4 7.8 7.4

7.6 7.9 7.6

7.9 8.3 7.9

Europa Azië Noord- en zuid-amerika Wereldwijd

Hoe belangrijk is volgens u elk van de volgende aandachtspunten van 
fondsbeheerders of punten waarop zij invloed kunnen uitoefenen op 
bedrijven waarin zij beleggen?

 0= Helemaal niet, 10=zeer belangrijk

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

6.1 7.1 7.1 7.17.1 7.2

7.0 7.8 8.0 8.37.9 8.4

6.8 7.6 7.6 7.67.7 7.5

6.8 7.5 7.3 7.47.5 7.3

6.5 7.0 6.6 6.56.9 6.3

6.8 7.4 7.3 7.37.4 7.0
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Persoonlijke 
beleggingsbeslissingen 
kunnen bijdragen aan een 
duurzamere maatschappij 

Vele mensen herkennen duurzaam beleggen 
niet als een manier om de maatschappij 
persoonlijk te beïnvloeden. Dit is mogelijk 
te wijten aan het gebrek aan informatie 
over hoe fondsbeheerders met bedrijven 
kunnen omgaan ten aanzien van sociale en 
milieuzaken. Dit komt niet overeen met de 
waarden die mensen laten zien door ander 
gedrag, zoals het mijden van controversiële 
bedrijven, rekening houden met hun 
koolstofvoetafdruk en kopen bij bedrijven 
met een goede reputatie op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord gedrag.

In alle regio’s kiezen mensen gemiddeld voor 
3 of 4 van de genoemde gedragingen, waarbij 
recycling en vermindering van huishoudelijk 
afval het meest wordt genoemd, gevolgd 
door het vermijden van bedrijven met een 
controversieel verleden of, in gelijke mate, 
kopen bij bedrijven die bekend staan om hun 
maatschappelijk verantwoord gedrag. 

In Azië en Noord- en Zuid-Amerika zijn mensen 
meer geneigd te kiezen voor duurzame 
fondsen dan voor fondsen die geen rekening 
houden met duurzaamheidsfactoren: 
respectievelijk 46% en 45% versus slechts 39% 
van de Europeanen. Bij de eerste twee regio’s 
komt dit gedrag overeen met het percentage 
dat vaak biologisch voedsel koopt. In Europa 
belegt een iets hoger percentage dat biologisch 
voedsel koopt in duurzame fondsen als 
manier om bij te dragen aan een duurzamere 
maatschappij.

73%
van mensen in Indonesië 
investeren in duurzame 
investeringen in plaats van 
fondsen die geen rekening 
houden met duurzame 0% 20% 40% 60% 80%

Ik vermijd bedrijven 
met een controversieel 
verleden

Ik koop lokaal 
geproduceerde 
producten in plaats 
van producten 
die over grotere 
afstanden worden 
aangevoerd

Ik koop bij bedrijven 
die bekend staan om 
hun maatschappelijk 
verantwoord gedrag 

Ik produceer minder 
huishoudelijk afval of 
recycle het 

Ik kijk naar mijn 
koolstofvoetafdruk 
bij beslissingen  
over vervoer en 
energie thuis 

Noord- en zuid-amerika Azië Europa Wereldwijd

Ik koop biologisch 
voedsel 

Ik verkies duurzame 
beleggingsfondsen 
boven fondsen die geen 
rekening houden met 
duurzaamheidsfactoren

Gedrag waarmee mensen persoonlijk bijdragen  
aan een duurzamere maatschappij

77%

59%

55%

57%

53%

45%

45%

65%

54%

48%

55%

46%

46%

46%

76%

54%

54%

48%

45%

41%

39%

73%

56%

53%

52%

47%

43%

42%
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Land Ik verkies duurzame beleggingsfondsen  
boven fondsen die geen rekening houden  
met duurzaamheidsfactoren

Gemiddelde keuze van duurzaamheidsfactoren 
(van de 7)*

Australië 36% 3,6

Oostenrijk 39% 3,8

België 35% 3,3

Brazilië 56% 4,3

Canada 27% 3,1

Chili 41% 3,5

China 64% 4,4

Denemarken 30% 3,1

Frankrijk 40% 3,9

Duitsland 39% 3,6

Hongkong 26% 2,5

India 67% 4,8

Indonesië 73% 4,3

Italië 38% 4,0

Japan 16% 2,2

Polen 46% 3,7

Portugal 41% 3,6

Rusland 52% 3,6

Singapore 31% 2,8

Zuid-Afrika 55% 4,2

Zuid-Korea 35% 2,8

Spanje 38% 3,4

Zweden 40% 3,5

Zwitserland 40% 3,7

Taiwan 37% 3,8

Thailand 65% 4,4

Nederland 39% 3,2

VAE 51% 4,0

VK 34% 3,4

VS 50% 4,3

Personen in de leeftijd van 
18 tot 44 jaar zijn vaak/ 
altijd meer geneigd om 
te letten op hun carbon 
footprint

Uit de scores per land blijkt dat vier Aziatische 
landen het meest duurzaam gezind zijn: 
Indonesië, India, Thailand en China. Mensen in 
al deze vier landen kiezen, vaak of altijd, voor 
gemiddeld vier tot vijf duurzaamheidsfactoren, 
waarbij India de koploper is met gemiddeld 
4,8 van de 7 genoemde activiteiten. Bijna 
driekwart (73%) van de mensen in Indonesië 
belegt in duurzame fondsen in plaats van 
in fondsen die geen rekening houden met 
duurzaamheidsfactoren, gevolgd door 67% in 
India, 65% in Thailand en 64% in China.

Twee Aziatische landen staan ook onderaan 
de lijst: Japan waar slechts 16% van de 
mensen duurzaam belegt, en Hongkong met 
26%. Wat betreft duurzaam gedrag kiezen 
mensen in Japan voor gemiddeld 2,2 van de 
7 duurzaamheidsgedragingen, terwijl men in 
Hongkong op gemiddeld 2,5 uitkomt.
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Duurzame activiteiten naar leeftijdsgroep

Leeftijd speelt een rol bij de activiteiten die 
men kiest om de maatschappij te beïnvloeden. 
De waarschijnlijkheid dat mensen vaak/altijd 
rekening houden met hun koolstofvoetafdruk 
is significant hoger bij mensen tussen de 18 en 
44 jaar dan bij mensen van 65 jaar en ouder. 
Omgekeerd is het waarschijnlijker dat oudere 
leeftijdsgroepen kiezen voor vermindering 
of recycling van hun huishoudelijk afval dan 
jongere generaties.

52% van de mensen tussen de 18 en 34 jaar 
kiest vaak/altijd voor beleggen in duurzame 
fondsen in plaats van in fondsen die geen 
rekening houden met duurzaamheidsfactoren 
als een manier om bij te dragen aan een meer 
duurzame maatschappij. Onder 65-plussers 
bedraagt dit percentage slechts 28%.

Ik kijk naar mijn 
koolstofvoetafdruk 
bij beslissingen  
over vervoer en 
energie thuis 

Ik koop biologisch 
voedsel 

Ik koop bij bedrijven 
die bekend staan om 
hun maatschappelijk 
verantwoord gedrag 

Ik produceer minder 
huishoudelijk afval of 
recycle het 

Ik vermijd 
bedrijven met een 
controversieel 
verleden

Ik verkies duurzame 
beleggingsfondsen 
boven fondsen die geen 
rekening houden met 
duurzaamheidsfactoren

Ik koop lokaal 
geproduceerde 
producten in plaats 
van producten die 
over grotere afstanden 
worden aangevoerd

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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21%

23%

19%

Het is bemoedigend dat duurzaam beleggen 
voor mensen overal ter wereld steeds 
belangrijker wordt. In Azië is dit percentage 
het hoogst. In Noord- en Zuid-Amerika 
zagen we het hoogste percentage dat een 
aanzienlijke verandering opmerkte: 37% gaf 
aan dat duurzaam beleggen in de afgelopen 
vijf jaar significant belangrijker voor hen 
is geworden, versus 29% in Azië en 25% in 
Europa (cijfers niet in de tabel weergegeven).

Duurzame beleggingen 
worden belangrijker

3%

3%

3%

79%

74%

76%

EUROPA

AZIË

NOORD- EN ZUID-AMERIKA
3%

22%

75%

Verandering van het belang van duurzame  
beleggingen in de afgelopen vijf jaar

WERELDWIJD

85%
van de mensen in Portugal 
zeggen dat duurzame 
investeringen belangrijker 
zijn geworden

64%
van mensen de mensen in 
Denemarken zeggen dat 
duurzame investeringen 
belangrijker zijn geworden

Significant/iets belangrijker

Niet veranderd

Significant/iets onbelangrijker
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Land Significant/iets belangrijker Niet veranderd Significant/iets onbelangrijker

Australië 70% 28% 2%

Oostenrijk 76% 21% 3%

België 67% 29% 4%

Brazilië 89% 9% 2%

Canada 58% 38% 4%

Chili 83% 14% 3%

China 86% 13% 1%

Denemarken 64% 32% 4%

Frankrijk 77% 20% 3%

Duitsland 79% 18% 3%

Hongkong 82% 15% 3%

India 95% 3% 2%

Indonesië 97% 2% 1%

Italië 73% 25% 2%

Japan 44% 54% 2%

Polen 79% 18% 3%

Portugal 85% 13% 2%

Rusland 74% 23% 3%

Singapore 75% 22% 3%

Zuid-Afrika 88% 10% 2%

Zuid-Korea 69% 21% 10%

Spanje 78% 20% 2%

Zweden 77% 19% 5%

Zwitserland 76% 22% 2%

Taiwan 83% 14% 3%

Thailand 90% 8% 2%

Nederland 69% 27% 4%

VAE 86% 10% 4%

VK 68% 30% 2%

VS 75% 22% 3%

Bijna 100% van de mensen in Indonesië meldt 
een toename van belangrijkheid in de afgelopen 
vijf jaar, terwijl omgekeerd minder dan de helft 
van de mensen in Japan hierin een toename zag. 
In Europa geeft 85% van de mensen in Portugal 
aan dat duurzaam beleggen belangrijker is 
geworden, vergeleken met slechts 64% van de 
mensen in Denemarken.

Deze trend lijkt te worden veroorzaakt 
door jongere generaties die van mening 
veranderen over dit soort beleggingen, 
waarbij meer dan 4 op de 5 mensen (83%) 
tussen de 18 en 44 jaar van mening is dat 
duurzame beleggingen nu belangrijker voor 
hen zijn dan vijf jaar geleden. Ter vergelijking: 
slechts 63% van de mensen van 55 jaar en 
ouder is van mening dat duurzaam beleggen 
belangrijker voor hen is geworden.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 39% 2%

31% 3%

26% 2%

17% 3%

12% 3%

14% 5%

Significant/iets  
belangrijker

Niet belangrijker Significant/iets 
onbelangrijker

80%

86%

80%

71%

66%

59%
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Winst en positieve impact 
sluiten elkaar niet uit

Een veelbelovend resultaat is het relatief lage 
percentage mensen dat niet duurzaam belegt 
omdat ze bezorgd zijn dat deze niet zo’n 
goed rendement opleveren als niet-duurzame 
beleggingen. Slechts 1 op de 4 mensen 
wereldwijd noemde rendement als een punt 
van zorg in dit verband.

Deze bezorgdheid is het grootst in Azië, waar 
ruim een derde van de mensen in China (39%), 
Indonesië (38%) en Thailand (34%) dit als een 
obstakel ziet. Slechts 13% van de mensen 
in Japan noemt dit als een factor die hen 
ervan weerhoudt om te beleggen (of meer te 
beleggen) in duurzame fondsen, ondanks hun 
neiging om minder daarin te beleggen, zoals 
we zullen zien. 

Land Mensen die bezorgd zijn dat 
duurzame beleggingen minder 
goed renderen dan niet- 
duurzame beleggingen

Land Mensen die bezorgd zijn dat  
duurzame beleggingen minder 
goed renderen dan niet- 
duurzame beleggingen

Australië 23% Polen 28%

Oostenrijk 21% Portugal 24%

België 19% Rusland 29%

Brazilië 27% Singapore 29%

Canada 24% Zuid-Afrika 24%

Chili 23% Zuid-Korea 24%

China 39% Spanje 25%

Denemarken 18% Zweden 22%

Frankrijk 19% Zwitserland 23%

Duitsland 20% Taiwan 33%

Hongkong 29% Thailand 34%

India 32% Nederland 21%

Indonesië 38% VAE 22%

Italië 23% VK 25%

Japan 13% VS 27%

WereldwijdAzië EuropaNoord- en 
Zuid-Amerika

26%
25%

29%

23%

Mensen die bezorgd zijn dat duurzame beleggingen minder  
goed renderen dan niet-duurzame beleggingen
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26%

29%

20%

5%

4%

4%

4%

26%

6%

7%

6%

4%

Zoals verwacht, heeft het toegenomen belang 
van duurzame beleggingen gevolgen voor 
de mate waarin mensen daarin beleggen. 
De afgelopen vijf jaar heeft 64% zijn allocatie 
aan duurzame fondsen verhoogd. Ook op 
dit gebied is het percentage mensen dat een 
wijziging heeft aangebracht weer het hoogst 
in Azië, waar 7 op de 10 (69%) een stijging van 
duurzame beleggingen noemt. 

Duurzaam beleggen  
neemt toe

69%

60%

64%

EUROPA

AZIË

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

66%

Verandering in duurzame beleggingen in de afgelopen vijf jaar

WERELDWIJD

70%
van mensen in de VS 
hebben hun duurzame 
investeringen verhoogd in 
de laatste vijf jaar

27%
van mensen in Zuid-
Korea hebben hun 
duurzame investeringen 
de afgelopen vijf jaar 
verminderd

Significant/iets verhoogd

Niet veranderd

Significant/iets verlaagd/
heb deze niet meer

Ik heb nooit duurzame beleggingen 
gehad en heb ze nog steeds niet
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Bijna iedereen (93%) in Indonesië geeft aan 
dat zij hun duurzame beleggingen hebben 
verhoogd. Japan valt op met 19% dat nooit in 
duurzame fondsen heeft belegd; veel meer 
dan enig ander land dat aan het onderzoek 
deelnam. Zuid-Korea heeft het hoogste 
percentage, met ruim een kwart (27%) dat zijn 
duurzame beleggingen in de afgelopen vijf 
jaar heeft verlaagd. 

Het is waarschijnlijker dat jongere mensen hun 
duurzame beleggingen in de afgelopen vijf 
jaren hebben veranderd: 75% van de mensen 
tussen de 25 en 34 jaar heeft deze verhoogd ten 
opzichte van slechts 43% van de 65-plussers. 

Denemarken heeft het laagste percentage 
in Europa dat zijn duurzame beleggingen 
verhoogde, namelijk 47%. Canada wijkt in 
nagenoeg dezelfde mate van het wereldwijde 
gemiddelde af: slechts 46% heeft zijn 
beleggingen in duurzame fondsen verhoogd. 
Om wat context te geven: in de VS heeft 70% 
zijn duurzame beleggingen verhoogd.

Land Significant/iets  
toegenomen

Niet veranderd Significant/iets verlaagd/
heb deze niet meer

Ik heb nooit duurzame 
beleggingen gehad en heb 
ze nog steeds niet:

Australië 56% 37% 5% 3%

Oostenrijk 56% 30% 7% 7%

België 51% 34% 12% 4%

Brazilië 79% 14% 5% 2%

Canada 46% 42% 5% 7%

Chili 73% 16% 8% 3%

China 84% 13% 2% 1%

Denemarken 47% 38% 10% 5%

Frankrijk 68% 23% 7% 3%

Duitsland 63% 28% 6% 3%

Hongkong 61% 28% 5% 6%

India 89% 6% 5% *

Indonesië 93% 3% 3% 1%

Italië 63% 25% 9% 3%

Japan 32% 46% 3% 19%

Polen 51% 37% 9% 3%

Portugal 69% 24% 4% 3%

Rusland 64% 28% 5% 4%

Singapore 59% 33% 4% 5%

Zuid-Afrika 76% 20% 2% 2%

Zuid-Korea 46% 26% 27% 1%

Spanje 65% 26% 6% 3%

Zweden 61% 26% 9% 3%

Zwitserland 59% 30% 6% 5%

Taiwan 77% 16% 5% 2%

Thailand 87% 7% 6% 1%

Nederland 58% 29% 8% 5%

VAE 77% 11% 10% 2%

VK 56% 37% 4% 3%

VS 70% 25% 2% 4%

Significant/iets verhoogd

Niet veranderd

Significant/iets verlaagd/
heb deze niet meer

Ik heb nooit duurzame beleggingen 
gehad en heb ze nog steeds niet:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 45% 8%

36% 7%

32% 5%

22% 3%

16% 2%

14% 2%71%

75%

69%

59%

53%

43%

13%

7%

6%

5%

4%

4%

Verandering van duurzame beleggingen naar leeftijdsgroep
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Mensen beleggen een aanzienlijk 
bedrag van hun portefeuille in 
duurzame beleggingen

Van degenen die duurzaam beleggen (en het 
percentage kennen), bedraagt het gemiddelde 
van de totale portefeuille dat daaraan is 
toegewezen wereldwijd 39%. De regio die 
het hoogste percentage belegt, waaronder 
degenen die duurzaam beleggen, is Noord- en 
Zuid-Amerika, met een allocatie van 44%. 

Dit wordt zeer sterk beïnvloed door mensen in 
de VS, die gemiddeld de helft van hun gehele 
portefeuille in duurzame fondsen beleggen 
(50%).

In Europa kiest men een meer conservatieve 
aanpak: in Duitsland 33%, Frankrijk 34%, België 
34%, Oostenrijk 34%, Spanje 34%, Zwitserland 
35% en het VK 35%. Ondanks dat 72% van 

Leeftijd is een bepalende factor voor 
beleggen in duurzame fondsen, waarbij 
jongere mensen meer van hun totale 
portefeuille daarin beleggen. Millennials, 
mensen tussen de 18 en 36 jaar oud, wijzen 
gemiddeld 41% van hun portefeuille toe aan 
duurzame beleggingen, terwijl mensen van 
65 jaar en ouder gemiddeld 34% van hun 
portefeuille duurzaam beleggen.

Land Gemiddeld percentage van de 
portefeuille toegewezen aan 
duurzame beleggingen (inclusief 
degenen die niet daarin beleggen)

Land Gemiddeld percentage van de  
portefeuille toegewezen aan 
duurzame beleggingen (inclusief 
degenen die niet daarin beleggen)

Australië 36% Polen 38%

Oostenrijk 34% Portugal 39%

België 34% Rusland 31%

Brazilië 40% Singapore 30%

Canada 33% Zuid-Afrika 45%

Chili 42% Zuid-Korea 35%

China 45% Spanje 34%

Denemarken 43% Zweden 45%

Frankrijk 34% Zwitserland 35%

Duitsland 33% Taiwan 37%

Hongkong 25% Thailand 41%

India 42% Nederland 39%

Indonesië 45% VAE 43%

Italië 36% VK 35%

Japan 24% VS 47%

de mensen in de VAE aangaf dat zij vanwege 
een gebrek aan informatie/inzicht niet extra 
in duurzame fondsen beleggen, beleggen 
mensen daar gemiddeld 43% van hun totale 
beleggingsportefeuille in duurzame fondsen.

Percentage van de totale portefeuille belegd in duurzame fondsen

Percentage van de portefeuille toegewezen aan duurzame  
beleggingen door degenen die in duurzame fondsen beleggen

Noord- en Zuid-Amerika

Azië

Europa

Wereldwijd

44%

38%

37%

39%

18-24 65+45-5425-34 55-6435-44

43%

34%33%33%
38%

41%
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Leidt meer beleggingskennis 
tot meer duurzame 
beleggingen?

Mensen die zichzelf als expert of gevorderde 
beschouwen, beleggen een hoger percentage 
van hun totale portefeuille in duurzame 
fondsen (42%) dan mensen die vinden dat zij 
beleggingskennis op beginners- of basisniveau 
hebben (32%). 

Van alle regio’s is deze trend het duidelijkst 
bij mensen in Noord- en Zuid-Amerika,  
waar degenen die zichzelf als 
beleggingsexpert beschouwen 65% van  
hun totale beleggingsportefeuille  
duurzaam beleggen, terwijl beginners 
slechts 34% duurzaam beleggen.

Percentage van de totale portefeuille belegd in duurzame fondsen 

Percentage van de totale portefeuille belegd in duurzame fondsen

32%

Beginner/basis

36%

Gemiddeld

Gevorderd/expert
42%

Beginner Basis Gemiddeld Gevorderd Expert

34
%

28
%

36
%

33
%

31
%

29
%

34
%

32
%

37
%

36
%

34
% 36

%

41
%

41
%

37
% 39

%

65
%

51
%

4
6%

54
%

Noord- en zuid-amerika Azië Europa Wereldwijd
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Land Beginner/basis Gemiddeld Gevorderd/expert Gemiddelde

Australië 38% 34% 38% 36%

Oostenrijk 33% 35% 33% 34%

België 32% 35% 34% 34%

Brazilië 28% 37% 47% 40%

Canada 32% 33% 35% 33%

Chili 33% 44% 47% 42%

China 41% 45% 50% 45%

Denemarken 45% 41% 46% 43%

Frankrijk 28% 33% 37% 34%

Duitsland 28% 33% 33% 33%

Hongkong 19% 26% 28% 25%

India 42% 36% 46% 42%

Indonesië 39% 41% 53% 45%

Italië 32% 34% 39% 36%

Japan 19% 25% 31% 24%

Polen 32% 35% 41% 38%

Portugal 35% 37% 46% 39%

Rusland 24% 30% 35% 31%

Singapore 25% 31% 33% 30%

Zuid-Afrika 37% 45% 49% 45%

Zuid-Korea 31% 36% 39% 35%

Spanje 31% 33% 39% 34%

Zweden 45% 44% 47% 45%

Zwitserland 34% 32% 38% 35%

Taiwan 29% 37% 44% 37%

Thailand 32% 42% 50% 41%

Nederland 40% 39% 39% 39%

VAE 41%* 42% 45% 43%

VK 30% 32% 41% 35%

VS 34% 37% 56% 47%

*Let op: kleine steekproef (n<30), cijfers geven slechts een indicatie.

42%
an de portefeuille 
(van de mensen met 
geavanceerd of expert 
beleggingskennis) wordt 
belegd in duurzame 
beleggingen
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Beleggingskennis en 
rendementsverwachtingen
Mensen die aangeven dat zij over meer 
beleggingskennis beschikken (gevorderd/
expert), beleggen niet alleen een groter 
deel van hun totale portefeuille in duurzame 
fondsen, maar verwachten voor de komende 
vijf jaar ook een hoger rendement op hun totale 
beleggingsportefeuille: gemiddeld 11% per jaar 
wereldwijd. 

Deze correlatie, tussen het meest beleggen in 
duurzame fondsen en de verwachting van het 
hoogste rendement, suggereert dat mensen met 
een hoger kennisniveau begrijpen dat duurzame 
beleggingen zowel een positieve impact als winst 
kunnen opleveren. Deze trend is grotendeels 
consistent in alle onderzochte landen.

Percentage van de totale portefeuille belegd  
in duurzame fondsen

Rendementsverwachtingen voor de totale portefeuille

Land Gevorderd/expert Gemiddelde per land Gevorderd/expert Gemiddelde per land

Australië 38% 36% 10% 9%

Oostenrijk 33% 34% 10% 8%

België 34% 34% 8% 7%

Brazilië 47% 40% 16% 15%

Canada 35% 33% 9% 8%

Chili 47% 42% 14% 12%

China 50% 45% 14% 13%

Denemarken 46% 43% 10% 9%

Frankrijk 37% 34% 9% 8%

Duitsland 33% 33% 9% 8%

Hongkong 28% 25% 11% 9%

India 46% 42% 14% 14%

Indonesië 53% 45% 18% 17%

Italië 39% 36% 9% 7%

Japan 31% 24% 12% 9%

Polen 41% 38% 11% 11%

Portugal 46% 39% 14% 10%

Rusland 35% 31% 14% 13%

Singapore 33% 30% 11% 9%

Zuid-Afrika 49% 45% 14% 13%

Zuid-Korea 37% 35% 9% 8%

Spanje 39% 34% 11% 9%

Zweden 47% 45% 10% 9%

Zwitserland 38% 35% 9% 7%

Taiwan 44% 37% 13% 12%

Thailand 50% 41% 19% 16%

Nederland 39% 39% 10% 8%

VAE 45% 43% 15% 13%

VK 41% 35% 9% 8%

VS 56% 47% 8% 9%

Rendementsverwachtingen vs. duurzaam beleggen  
naar zelf ingeschat niveau van beleggingskennis

Beginner/basis Gemiddeld Expert/
gevorderd

50%

40%

30%

20%

10%

00%

8.8% 9.7% 10.9%

32%
36%

42%

Gemiddeld % van de totale 
beleggingsportefeuille belegd in 
duurzame beleggingen

Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement 
van de totale beleggingsportefeuille
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Zou u meer beleggen in 
duurzame fondsen als u 
meer wist over duurzaam 
beleggen?
Duurzame beleggingen bieden mensen de 
kans om dezelfde sociale en milieuwaarden 
toe te passen op hun beleggingen als in 
hun dagelijks leven, terwijl ze een even 
goed rendement kunnen behalen als 
bij beleggen in niet-duurzame fondsen. 
Mensen die zelf aangaven dat ze over meer 
beleggingskennis beschikken, lijken dat in 
grotere mate te erkennen dan degenen die 
minder vertrouwen hebben in hun kennis. 
Talloze mensen wereldwijd geven aan dat 
gebrek aan informatie een reden was om niet 
extra in dit soort fondsen te beleggen. Het 
opvullen van dit informatiehiaat zou wel eens 
van cruciaal belang kunnen zijn voor een 
ontwikkeling waarbij duurzaam beleggen de 
norm wordt.

Over het onderzoek 
In opdracht van Schroders voerde Research 
Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een 
onafhankelijk online onderzoek uit onder 
meer dan 22.000 mensen uit 30 landen in alle 
delen van de wereld, waaronder Australië, 
België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, 
Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, 
Spanje, de VAE, het VK en de VS. “Mensen” 
wordt in dit onderzoek gedefinieerd als 
mensen die van plan zijn om in de komende 
12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het 
equivalent daarvan) te beleggen en die in de 
afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille 
hebben aangebracht. Deze personen 
vertegenwoordigen de opvattingen van 
beleggers in de landen waarop het onderzoek 
betrekking heeft.

Belangrijke informatie 
Dit document is marketingmateriaal. Het 
materiaal is niet bedoeld als aanbod of 
uitnodiging om een financieel instrument 
te kopen of te verkopen. Ook is het niet 
bedoeld en mag het niet worden gebruikt 
als basis voor financieel, juridisch, fiscaal 
of beleggingsadvies. De opvattingen en 
informatie in dit document mogen niet 
worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische 
beslissingen. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De waarde van beleggingen en 

de daaruit verkregen inkomsten kunnen 
zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat 
beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde 
bedrag niet terugkrijgen. Beleggen brengt 
altijd risico’s mee, waaronder het risico 
op verlies van de hoofdsom. De vermelde 
informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, 
maar de juistheid of volledigheid wordt door 
Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen 
en informatie in dit document mogen niet 
worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische 
beslissingen. Indien u in Noord-Amerika 
woont, wordt deze informatie uitgegeven 
door Schroder Investment Management 
North America Inc., een indirecte volledige 
dochteronderneming van Schroders plc 
en bij de SEC geregistreerde adviseur die 
vermogensbeheerproducten en -diensten 
levert in de VS en Canada. Voor alle andere 
gebruikers wordt deze informatie uitgegeven 
door Schroder Investment Management 
Limited, 1 London Wall, London, EC2M 5TN, 
UK. Geregistreerd in Engeland onder nr. 
1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door 
de Financial Conduct Authority.
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