
 

Verplichte / 
Aanvullend 

PAIs 
Tabel # PAI-indicatoren Domein 

Aard 
indicatoren  

/ 
Emmittent 

Het 
investeringsbeleid 

houdt rekening 
met deze PAI-

indicator 

Databron en beleid 

Verplichte 1 1 
Emissie 
broeikasgassen 

Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
emissie van broeikasgassen 
gunstig te laten evolueren zonder 
zich een expliciet numeriek doel 
te stellen.  Het monitoren van 
bedrijven die bepaalde normen 
nastreven is een essentieel deel 
van de opvolging van de gunstige 
evolutie. 

Verplichte 1 2 Koolstofvoetafdruk 
Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
koolstofvoetafdruk te verminderen  
zonder zich een expliciet 
numeriek doel te stellen.  Het 
monitoren van bedrijven die 
bepaalde normen nastreven is 
een essentieel deel van de 
opvolging van de gunstige 
evolutie. 

Verplichte 1 3 

Broeikasgassen 
intensiteit 
ondernemingen 
waarin is belegd 

Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
intensiteit van de emissie van de 
broeikasgassen te verminderen  
zonder zich een expliciet 
numeriek doel te stellen.  Het 
monitoren van bedrijven die 
bepaalde normen nastreven is 
een essentieel deel van de 
opvolging van de gunstige 
evolutie. 

Verplichte 1 4 

Blootstelling aan 
ondernemingen 
actief in de sector 
fossiele brand 
stoffen 

Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  
Rechtstreekse investeringen in de 
sector fossiele brandstoffen 
worden geweerd. 

Verplichte 1 5 

Aandeel verbruik en 
opwekking niet-
hernieuwbare 
energie 

Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om 
het aandeel verbruik en 
opwekking niet-hernieuwbare 
energie te verminderen zonder 
zich een expliciet numeriek doel 
te stellen.  Het monitoren van 
bedrijven die bepaalde normen 
nastreven is een essentieel deel 
van de opvolging van de gunstige 
evolutie. 

Verplichte 1 6 

Intensiteit 
energieverbruik per 
sector met grote 
klimaateffecten 

Emissie 
broeikasgassen 

Milieu / 
Onderneming 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
intensiteit van het energieverbruik 
per sector met hoge 
klimaateffecten gunstig te laten 
evolueren zonder zich een 
expliciet numeriek doel te stellen.  
Het monitoren van bedrijven die 
bepaalde normen nastreven is 
een essentieel deel van de 
opvolging van de gunstige 
evolutie. 

Verplichte 1 7 
Activiteiten met 
negatieve gevolgen 
voor 

Biodiversiteit 
Milieu / 

Onderneming 
JA  

Controverses: Door de opvolging 
van controversies kunnen 
ongustige effecten op 



biodiversiteitsgevoe
lige gebieden 

duurzaamheidsfactoren aan het 
licht komen. Moody's stelt 
hierover gedetailleerde risico 
analyse rapporten op. Afhankelijk 
van de ernst, frequentie en het al 
dan niet beperkt aanwezig zijn 
van communicatie over een 
doelgericht beleid kan via het 
stemrecht aan de emmittent 
bijsturing gevraagd worden (AAM 
heeft in samenwerking met ISS 
een duurzaam proxy voting beleid 
geimplementeerd).  
Bij zeer hoog risico wordt er 
overgegaan tot het uitsluiten van 
de emmittent. Bestaande posities 
in deze emmittent worden dan 
verkocht door de beheerders en 
zij zullen niet meer de 
mogelijkheid hebben om in deze 
emmittent te beleggen. 

Verplichte 1 8 Emissies in water Water 
Milieu / 

Onderneming 
JA  

Verplichte 1 9 
Aandeel gevaarlijk 
afval en radioactief 
afval 

Afval 
Milieu / 

Onderneming 
JA  

Verplichte 1 10 

Schendingen van 
de beginselen van 
het VN Global 
Compact of van de 
richtsnoeren voor 
multi nationale 
ondernemingen van 
de Organisatie voor 
Economische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling 
(OESO) 

Sociale thema’s 
en 
arbeidsomstan
digheden 

Sociale / 
Onderneming 

JA  

Controverses: Door de opvolging 
van controversies kunnen 
ongustige impacten op 
duurzaamheidsfactoren aan het 
licht komen. Moody's stelt 
hierover gedetailleerde risico 
analyse rapporten op. Afhankelijk 
van de ernst, frequentie en het al 
dan niet beperkt aanwezig zijn 
van communicatie over een 
doelgericht beleid kan via het 
stemrecht aan de emmittent 
bijsturing gevraagd worden (AAM 
heeft in samenwerking met ISS 
een duurzaam proxy voting beleid 
geimplementeerd).  
Bij zeer hoog risico wordt er 
overgegaan tot het uitsluiten van 
de emmittent. Bestaande posities 
in deze emmittent worden dan 
verkocht door de beheerders en 
zij zullen niet meer de 
mogelijkheid hebben om in deze 
emmittent te beleggen. 

Verplichte 1 11 

Ontbreken van 
procedures en 
compliancemechani
smen voor het 
monitoren van de 
naleving van de 
beginselen van het 
VN Global Compact 
en de OESO-
richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen 

Sociale thema’s 
en 
arbeidsomstan
digheden 

Sociale / 
Onderneming 

JA  

Verplichte 1 12 

Niet-gecorrigeerde 
loonkloof tussen 
mannen en 
vrouwen 

Sociale thema’s 
en 
arbeidsomstan
digheden 

Sociale / 
Onderneming 

JA  



Verplichte 1 13 
Genderdiversiteit 
raad van bestuur 

Sociale thema’s 
en 
arbeidsomstan
digheden 

Sociale / 
Onderneming 

JA  

Verplichte 1 14 

Blootstelling aan 
controversiële 
wapens 
(antipersoneelsmijn
en, clustermunitie, 
chemische wa pens 
en biologische 
wapens) 

Sociale thema’s 
en 
arbeidsomstan
digheden 

Sociale / 
Onderneming 

JA  

Emittenten met blootstelling aan 
controversiële wapens worden 
geweerd van alle compartimenten 
van de Vennootschap. 

Verplichte 1 15 
Intensiteit 
broeikasgassen 
(overheden/landen) 

Milieu 
Milieu / 
Staten 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
intensiteit van de broeikasgassen 
gunstig te laten evolueren zonder 
zich een expliciet numeriek doel 
te stellen.  Het monitoren van 
overheden die bepaalde normen 
nastreven is een essentieel deel 
van de opvolging van de gunstige 
evolutie. Special focus ligt om 
landen die  het  verdrag van 
Parijs ondertekent hebben en zo 
een explicite bijdrage nastreven 
tot het reduceren van 
broeikasgassen. 

Verplichte 1 16 

Landen waarin is 
belegd met 
schendingen van 
sociale rechten 

Sociaal 
Sociale / 
Staten 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om de 
landen met zware schendingen 
van sociale rechten te weren.   

Verplichte 1 17 

Blootstelling aan 
fossiele 
brandstoffen via 
vastgoedactiva 

Fossiele 
brandstoffen 

Milieu / Real 
Estate 

n.v.t.  n.v.t.  

Verplichte 1 18 
Blootstelling aan 
energie-inefficiënte 
vastgoedactiva 

Energie-
efficiënte 

Milieu / Real 
Estate 

n.v.t.  n.v.t.  

Aanvullend 2 17 

Aandeel obligaties 
die niet zijn 
uitgegeven op 
grond van 
Uniewetgeving 
inzake ecologisch 
duurzame obligaties 

Groene titel 
Milieu / 
Staten 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om 
het aandeel obligaties die niet zijn 
uitgegeven op grond van 
Uniewetgeving inzake ecologisch 
duurzame obligaties gunstig te 
laten evolueren zonder zich een 
expliciet numeriek doel te stellen.   

Aanvullend 3 19 

Gemiddelde score 
vrijheid van 
meningsuiting 
(overheidsinstanties
) 

Sociaal 
Sociale / 
Staten 

JA  

Het duurzaam investeringsbeleid 
van AAM stelt zich als doel om 
non-free landen zoals 
gedefinieerd door de Freedom 
House-lijst te weren.  

 


