
De transactie van geld wordt meestal vereenzelvigd met zakelijkheid, berekening, ratio- 

naliteit en optimale winststreving. Zaken die niet aan die criteria beantwoorden, krijgen 

binnen deze wereld weinig of geen aandacht. 

Hoewel, heel wat financiële instellingen bieden hun klanten de kans om ethisch te be- 

leggen, waarbij de investeringskeuze ook gestuurd wordt door de effecten op de maat- 

schappij en de leefomgeving. Maar dit ethisch beleggen wordt nog te weinig in de praktijk 

toegepast. Mensen die gebiologeerd zijn door cijfers, economische prestaties en modellen, 

zijn dat zelden door ethiek en spirituele concepten. 

Ethisch beleggen ligt op het kruispunt van twee belangrijke wegen: het financiële systeem 

en het geweten van de mens. De auteur gaat na wat dit ethisch beleggen inhoudt, welke 

principes en mechanismen erachter schuilgaan en hoe het een alternatief biedt om heel 

wat wereldproblemen aan te pakken. Daarbij komen onder meer deze vragen aan bod: 

Wat is ethisch beleggen? 

Waar situeert ethisch beleggen zich binnen ethisch handelen? Wat is het belang, de om- 

vang, de betekenis van ethisch beleggen? Wat is het rendement van ethisch beleggen? 

Hoe verhouden rendement en ethiek zich? Hoe herkent men kwaliteit van research rond 

ethisch beleggen? Hoe kan ik kritisch blijven staan tegenover ethisch beleggen? Aan de 

hand van welke criteria kan ik ethisch beleggen? Hoe maak ik het onderscheid tussen de 

verschillende producten? Waar vind ik verdere informatie? Bij wie kan ik terecht voor wat? 

Als er al tien geboden bestaan voor de ethische belegger, welke zouden die dan zijn? Wat 

betekenen de basisbegrippen rond beleggen en sparen in deze context? Wat zijn de beste 

karakteristieken van de Belgische markt van ethisch beleggen? Wat zijn de belangrijkste 

evoluties voor de komende jaren inzake ethisch beleggen in België? 

Het boek is tegelijk een oproep aan de bank- en verzekeringswereld om hun invloed en 

macht positief te gebruiken en duidelijk de kaart te trekken van maatschappij- en mens- 

bewuste beleggingsstrategieën. 
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