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2500 EE DEN HAAG 

 

 

Den Haag, 22 augustus 2018 

 

 

Ref: B18.26  

Betreft: Voorstel Europese Commissie voor een wijzing van de Benchmarkverordening inzake 

koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM (2018) 355 final) 

 

Geachte heer Hoekstra, 

 

Graag maakt Eumedion, het corporate governance en duurzaamheidsforum voor institutionele 

beleggers, van de gelegenheid gebruik om te reageren op het door de Europese Commissie 

gepubliceerde voorstel voor een wijziging van de Benchmarkverordening inzake koolstofarme 

benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (hierna: conceptverordening).
1
 De 

achterliggende doelstelling van de conceptverordening is om op coherente wijze ecologische, sociale 

en governance (ESG)-overwegingen te integreren in het beleggings- en adviesproces over 

verschillende sectoren. Hoewel Eumedion de achterliggende doelstellingen van de 

conceptverordening steunt, heeft zij twijfels over het nut en de noodzaak van de conceptverordening. 

Hieronder gaan wij nader in op onze bezwaren.  

 

1. Toegevoegde waarde additionele transparantieverplichting voor beheerders van 

benchmarks die ESG-doelstellingen nastreven of in aanmerking nemen twijfelachtig 

De conceptverordening voorziet in een nieuwe verplichting voor beheerders van benchmarks die 

ESG-doelstellingen nastreven of in aanmerking nemen om toe te lichten hoe de essentiële aspecten 

van de methodologie deze ESG-factoren weerspiegelen.
2
 Hoewel Eumedion voorstander is van 

transparantie over het doel van een benchmark en de gehanteerde methodologie, vraagt zij zich wel 

af wat de toegevoegde waarde is van de voorgestelde transparantieverplichting. Beheerders van 

                                                 
1
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake 

koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.  
2
 Art. 1, lid 2, van de conceptverordening (art. 13, lid 1, onderdeel d, van de Benchmarkverordening).  
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benchmarks zijn immers op grond van de huidige regelgeving
3
 al verplicht om informatie te 

publiceren over de essentiële aspecten van de methodologie die de beheerder gebruikt voor elke 

benchmark die is aangeboden en is gepubliceerd. In dat kader zou wat Eumedion betreft nu al 

informatie moeten worden verstrekt over de mate waarin ESG-doelstellingen in aanmerking worden 

genomen in de methodologie van de beheerders van benchmarks. Deze informatie is voor beleggers 

immers van belang om te kunnen begrijpen waaruit de benchmark is afgeleid.
4
 Uit overweging 15 bij 

de conceptverordening volgt echter dat de huidige informatieverstrekking hierover tekortschiet.
5
 Gelet 

op het bovenstaande zit het probleem dus niet zozeer in het ontbreken van een 

transparantieverplichting maar in de correcte naleving daarvan. Wat Eumedion betreft kan daarom 

beter worden gekeken hoe de naleving van de bestaande transparantieverplichtingen uit de 

Benchmarkverordening (die overigens pas vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn) kan worden 

bevorderd. In dat kader zou kunnen worden geëxpliciteerd dat op grond van de reeds bestaande 

transparantieverplichting ook informatie moet worden verstrekt over de mate waarin ESG-

doelstellingen in aanmerking worden genomen in de methodologie. 

 

2. Noodzaak specifieke regels voor koolstofarme benchmarks en benchmarks met een 

positieve koolstofbalans eveneens twijfelachtig 

In aanvulling op het bovenstaande voorziet de conceptverordening in specifieke regels voor 

koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.
6
 Uit de toelichting op de 

conceptverordening (p. 3) volgt dat met gemeenschappelijke normen voor koolstofarme benchmarks 

kan worden opgetreden tegen het gevaar van “greenwashing” en dat op die manier kan worden 

bijgedragen aan de vergelijkbaarheid tussen benchmarks. In de toelichting op de conceptverordening 

(p. 4) valt verder te lezen dat het ontbreken van geharmoniseerde Europese regels voor koolstofarme 

benchmarks hebben geleid tot uiteenlopende normen voor deze benchmarks. Volgens voornoemde 

toelichting kan dit bij beleggers mogelijk verwarring veroorzaken en kan een minder optimale keuze 

meebrengen van benchmarks om de prestaties van fondsen en producten met een lage 

koolstofuitstoot te meten. Tegen de achtergrond dat de Benchmarkverordening pas vanaf 1 januari 

van dit jaar van toepassing is, vraagt Eumedion zich af in hoeverre deze conclusie nu al kan worden 

getrokken. Daarnaast herkent Eumedion niet dat er onder beleggers verwarring bestaat over het 

gebruik van koolstofarme benchmarks. Voorts vraagt Eumedion zich af hoe dit voorstel zich verhoudt 

                                                 
3
 Art. 13, lid 1, onderdeel a, van de Benchmarkverordening. 

4
 Vgl. overweging 27 van de Benchmarkverordening: “(…) Die transparantie houdt niet in dat de formule die toegepast wordt voor 

de vaststelling van een bepaalde benchmark moet worden gepubliceerd, maar veeleer dat die elementen worden bekendgemaakt 
op grond waarvan belanghebbenden kunnen begrijpen waaruit de benchmark is afgeleid en de representativiteit, relevantie en 
geschiktheid daarvan voor het bestemde gebruik kunnen beoordelen”.  
5
 In overweging 15 bij de conceptverordening valt te lezen: “Een uiteenlopende groep benchmarkbeheerders beweert dat hun 

benchmarks ecologische, sociale en governancedoelstellingen (“ESG”) nastreven. De gebruikers van deze benchmarks hebben 
echter niet altijd de noodzakelijke informatie over de mate waarin deze ESG- doelstellingen in aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de benchmarkbeheerders. De bestaande informatie is vaak versnipperd en maakt een daadwerkelijke 
vergelijking voor beleggingsactiviteiten over de grenzen heen niet mogelijk (…..)”. 
6
 Art. 1, lid 3, van de conceptverordening (Hoofdstuk 3 bis en bijlage III).  
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tot de opzet van de huidige Benchmarkverordening welke uitgaat van een zo breed als nodig 

toepassingsbereik om een preventief regelgevend kader te vormen.
7
 Het is voor Eumedion niet 

duidelijk waarom de ‘reguliere’ regels uit de Benchmarkverordening in het geval van koolstofarme 

benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans niet volstaan en waarom hiervoor 

specifieke bepalingen moeten worden opgenomen.  

 

Wij geven u in overweging om bovengenoemde punten te betrekken bij de Nederlandse inbreng in 

de vergaderingen van de Raadswerkgroep over het voorstel. Wij zijn uiteraard graag bereid ons 

commentaar mondeling nader toe te lichten. Onze contactpersonen zijn Daan Spaargaren 

(daan.spaargaren@eumedion.nl, tel. 070 2040 305) en Diana van Kleef 

(diana.vankleef@eumedion.nl, tel. 070 2040 302). 

 

Voor de goede orde merken wij op dat een kopie van deze brief is gezonden aan de Nederlandse 

parlementariërs in het Europese Parlement en aan de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. Rients Abma 

Directeur Eumedion 

 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL DEN HAAG 
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 Zie overweging 8 bij de Benchmarkverordening.  
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