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BPOST BANK SOFT COMMODITY POLICY 

 

I. Achtergrond 

 

“Soft commodities” verwijzen naar basislandbouwproducten afkomstig van land, tuin, wijn, bijenteelt, 

bos en veeteelt in de levensmiddelenindustrie (zoals tarwe, rijst, graan, soya, koffie of fruit, …) of de 

niet-levensmiddelenindustrie (katoen, rubber, wol en hout, …). 

 

Beleggingen in dergelijke producten kunnen een rechtstreeks of onrechtstreeks negatief effect hebben 

op de prijs van dergelijke producten en bijgevolg de voorziening van basislevensmiddelen (of niet-

levensmiddelen) aan kwetsbare bevolkingsgroepen in gevaar brengen. Een groot aantal verenigingen 

en instellingen hebben standaarden en initiatieven1 ontwikkeld (hierna de “Best practices”) om de Soft 

commodity sector te beschermen. 

 

Met deze Soft commodity Policy streeft bpost bank ernaar haar activiteiten uit te oefenen op een 

verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid op dit vlak.  

 

II. Investeringsprincipes  

 

 bpost bank is een verantwoordelijke investeerder en streeft er daarom naar:  

- geen speculatieve kortetermijncontracten aan te bieden die betrekking hebben op agrarische 

grondstoffen (e.g. “soft commodity forward contract”). 

 

- geen beleggingsproducten te selecteren die hun rendement halen uit afgeleide producten 

waarvan de waarde rechtstreeks bepaald wordt2 door fluctuaties in de prijzen van agrarische 

grondstoffen (e.g. indexfondsen). 
 

 Wanneer beleggingsproducten worden aangeboden, geeft bpost bank de voorkeur aan die 

financiële instellingen die kunnen aantonen dat zij over een gelijkaardige Soft commodities policy 

beschikken. 

 

bpost bank behoudt zich het recht voor om deze Policy aan te passen op eender welk moment. Er 

kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze Policy. 
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1 De belangrijkste standaarden en initiatieven zijn: The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and other ILO 

conventions relevant to the sector, The Cartagena Protocol on Biosafety, The FAO Voluntary guidelines on the responsible 

governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security, The FAO Guidelines for Sustainable 

Agriculture and Food Assessments (SAFA) (in development), The relevant World Bank Group Agribusiness/Food production EHS 

Guidelines., The FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing 

Vessels on the High Seas, The UN General Assembly Resolutions pertaining to sustainable fisheries (including ban of driftnets), 

The FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, The WWF 2050 Key Performance Criteria, The Consumer Goods Forum and 

in particular the Sustainability Pillar 2010 resolutions regarding deforestation and refrigeration, The FAO, IFAD, UNCTAD and 

World Bank Principles for Responsible Agricultural Investment (PRAI). 
2 Aandelen en obligaties van bedrijven actief in de agrarische voedingssector zijn bijvoorbeeld niet geviseerd in dit verband.  
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