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Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen 
Maar beleggen niet duurzamer dan anderen 
 

Amsterdam, 29 maart 2006 – Nederlanders zijn het best bekend met duurzame 

beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek
1
 verricht in opdracht van ABN 

AMRO Asset Management onder Nederlandse, Britse, Duitse en Franse particu-

liere beleggers. Driekwart van de Nederlandse beleggers is bekend met dit soort 

fondsen, in de andere landen is dat 35% of minder. 

 

Fig. 1: Heeft u wel eens van duurzame beleggingsfondsen gehoord? 

 

Veel Nederlanders zijn weliswaar bekend met duurzaam beleggen, maar slechts 13% 

belegt daadwerkelijk in duurzame beleggingsfondsen. Dat is evenveel als in Frankrijk 

en maar iets meer dan de Britten (9%). Opvallend is dat Duitse particuliere beleggers 

bekender zijn met duurzame beleggingsfondsen dan de Britten, maar dat tegelijkertijd 

slechts 1% van hen ook daadwerkelijk in duurzame beleggingsfondsen belegt. Be-

kendheid met duurzame beleggingsfondsen en het actief erin beleggen, staan dus he-

lemaal los van elkaar. 

 

Positief beeld 

ABN AMRO Asset Management heeft een aantal duurzame beleggingsfondsen dat 
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dit jaar verder zal worden uitgebreid. Deze maand nog introduceerde ABN AMRO 

Asset Management het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds, het eerste Nederland-

se beleggingsfonds dat goede doelen steunt.  

Het beeld dat de ondervraagden van duurzame beleggingsfondsen hebben, is overal 

positief. De Nederlanders onderscheiden zich met 84% niet wezenlijk van de anderen 

waar de percentages variëren van 82% tot 88%. ABN AMRO Asset Management 

verwacht dan ook significante groei in het duurzaam beheerd vermogen in Europa
2
. 

Het duurzaam beheerde vermogen in Europa bedroeg in 2004 ongeveer 

EUR 93 miljard en dat bedrag zal volgens marktonderzoek dat in opdracht van ABN 

AMRO Asset Management is verricht stijgen tot EUR 173 miljard in 2008.  

 

Fig. 2: Het is een goed idee dat duurzame beleggingsfondsen worden aangebo-

den. 

 

Invloed op bedrijven 

Nederlanders zijn het meest ervan overtuigd dat duurzame beleggingsfondsen bedrij-

ven ertoe kunnen bewegen milieuvriendelijker te laten werken. Maar liefst 77% van 

hen is deze mening toegedaan. De Duitsers hebben er met 65% het minste vertrouwen 

in. 
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Fig. 3: Bent u van mening dat duurzame beleggingsfondsen van invloed kunnen 

zijn om bedrijven milieuvriendelijker te laten werken? 

 

75% van de Nederlanders is er ook van overtuigd dat beleggen in duurzame fondsen 

bedrijven ertoe kan bewegen om ethischer te werken. Dat is vergelijkbaar met de an-

dere onderzochte landen, behalve Duitsland dat met 64% het gemiddelde omlaag trok 

tot 71%. 

 

Bereidheid tot beleggen 

Bijna een kwart van de Nederlanders die ervan overtuigd zijn dat beleggen in duur-

zame beleggingsfondsen het gedrag van bedrijven verandert, haakt af als hen ge-

vraagd wordt of ze ook bereid zijn om in duurzame fondsen te beleggen. Weliswaar is 

het met 58% van de ondervraagde Nederlanders meer dan de helft van de particuliere 

beleggers, maar het is ook het laagst gevonden percentage. De Duitsers, die juist het 

minst geloven in de invloed op bedrijven, volgen ons op de hielen met 59%. In tegen-

stelling tot de Nederlanders en Duitsers, vertonen de Fransen een grotere beleggings-

bereidheid. Zij voeren ditmaal de ranglijst aan met 67%, licht boven de Britten, van 

wie 65% duurzame beleggingsfondsen overweegt. 
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Fig. 4: Zou u duurzame beleggingsfondsen overwegen? 

 

ABN AMRO Asset Management 

ABN AMRO Asset Management is wereldwijd een toonaangevende vermogensbe-

heerder die ruime ervaring heeft met het vermogensbeheer voor particuliere en insti-

tutionele beleggers, waaronder centrale banken, pensioenfondsen en verzekerings-

maatschappijen. Het vanuit de 20 wereldwijde vestigingen beheerde vermogen, be-

droeg einde 2005 EUR 176,2 miljard. Dit vermogen is opgebouwd uit mandaten voor 

afzonderlijke klantportfolio's en een uitgebreide reeks fondsen. 

 

Belangrijke informatie 

Het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds, een subfonds van het paraplufonds ABN 

AMRO Strategie Fondsen, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op 

grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Voor dit product is een Financiële 

Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag 

erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus en de Financiële Bij-

sluiter zijn verkrijgbaar bij ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V., 

Global Sales Support (AF0540), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam en via 

www.asset.abnamro.com. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. heeft 

alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, 

echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Asset 



 

5 / 5 

Management (Netherlands) B.V. behoudt zich het recht voor deze brochure te wijzi-

gen. 

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bie-

den geen garantie voor de toekomst. 

 

Meer informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tonika Hirdman, Global Head 

Sustainable Investing ABN AMRO Asset Management. Telefoon: 00 46 8 57 23 53 74 

 

                                                      
1 ’Onderzoek naar duurzame beleggingsfondsen onder 908 particuliere beleggers in Frankrijk, Duits-

land, Nederland en het Verenigd Koninkrijk’, TNS Nipo, Verdy Maat, januari 2006, in opdracht van 

ABN AMRO Asset Management. 

2 Onderzoek door Mercer Oliver Wyman in 2004 in opdracht van ABN AMRO Asset Management. 


