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Ref: B18.24  

Betreft: Voorstel Europese Commissie voor een verordening betreffende de totstandbrenging van 

een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (COM (2018) 353 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 verordening betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om 

duurzame beleggingen te bevorderen (hierna: conceptverordening).
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De conceptverordening voorziet in een raamwerk om te beoordelen of een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is. In algemene zin is Eumedion voorstander van een dergelijk raamwerk. 

Zoals terecht in de toelichting op de conceptverordening (p. 1) wordt opgemerkt, kunnen beleggers 

op deze wijze duidelijkheid krijgen over de vraag welke activiteiten als duurzaam worden beschouwd, 

om zo hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen. De conceptverordening neemt de economische 

activiteit, en niet enkel de onderneming die de economische activiteit uitvoert, als uitgangspunt. 

Eumedion is voorstander van deze benadering omdat het hierdoor mogelijk wordt om een 

onderscheid te maken tussen ecologisch duurzame activiteiten en niet- ecologisch duurzame 

activiteiten van een bepaalde onderneming. Op deze manier wordt het voor institutionele beleggers 

gemakkelijker om de aan hen toevertrouwde middelen op een verantwoorde en duurzame manier te 

beleggen. Daarnaast worden beleggers beter in staat gesteld om te beoordelen of hun individuele 

beleggingen of hun beleggingsportefeuilles zijn kwalificeren als duurzame beleggingen. Dit helpt 

beleggers op hun beurt om te voldoen aan hun verplichtingen uit een ander voorstel dat onlangs door 

de Europese Commissie is gepresenteerd, namelijk de conceptverordening betreffende 
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informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s.
2
 Ondanks 

dat Eumedion in algemene zin voorstander is van de conceptverordening, wil zij wel een aantal 

punten onder de aandacht brengen.  

 

1. Ook duidelijke criteria voor beleggingen die bijdragen aan de verwezenlijking van een 

sociale doelstelling of die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen wenselijk 

Kenmerkend voor een duurzame economische activiteit is volgens Eumedion dat bij de uitvoering 

ervan rekening wordt gehouden met alle aspecten die op de lange termijn invloed hebben op het 

vermogen om waarde te creëren, zowel financieel als maatschappelijk. Voor de 

toekomstbestendigheid van ondernemingen is het daarom van belang dat zij bij de uitvoering van 

hun activiteiten niet alleen financieel-economische factoren maar ook ecologische, sociale en 

governance (ESG)-factoren betrekken. Eumedion is van mening dat ESG-factoren niet los van elkaar 

kunnen worden gezien. Veel ecologische aspecten hebben een sociale dimensie en omgekeerd. 

Bovendien is goede governance binnen een onderneming een noodzakelijke voorwaarde om 

betekenisvol invulling te kunnen geven aan de ecologische en sociale aspecten van het 

ondernemerschap. De conceptverordening voorziet enkel in de ontwikkeling van technische 

screeningcriteria om te beoordelen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan 

worden beschouwd, en laat daarmee (voorlopig) andere belangrijke aspecten van duurzaamheid 

buiten beschouwing. Eumedion deelt de urgentie van de Europese Commissie om op kortere termijn 

te voorzien in technische screeningcriteria voor ecologisch duurzame beleggingen. Wel vindt 

Eumedion het gezien de achterliggende doelstelling van de conceptverordening van belang dat 

aansluitend ook voor sociale doelstellingen en governance duidelijke criteria worden vastgesteld.  

 

2. Betrek sociale aspecten bij de ontwikkeling van technische screeningcriteria voor 

ecologisch duurzame beleggingen  

De conceptverordening (art. 5) richt zich in eerste instantie op zes milieudoelstellingen. Het doel is 

om duidelijkheid te bieden over welke economische activiteiten als “groen” aangemerkt kunnen 

worden, om deze wijze bij te dragen aan de bredere EU-milieudoelstellingen (het terugdringen van 

broeikasgasemissies in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, het streven naar een circulaire 

economie en het bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties). 

Volgens de toelichting op de conceptverordening (p. 1) helpt de conceptverordening ervoor te zorgen 

dat beleggingsstrategieën worden gericht op economische activiteiten die een reële bijdrage leveren 

aan het verwezenlijken van milieudoelstellingen, terwijl ook minimumnormen op sociaal gebied en op 

het gebied van corporate governance in acht worden genomen. Eumedion is het ermee eens dat, 

hoewel de conceptverordening zich primair richt op de ecologische duurzaamheid van economische 
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activiteiten, sociale en governance aspecten die samenhangen met het behalen van de 

milieudoelstellingen niet uit het oog mogen worden verloren. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat 

binnen sectoren die zich primair richten op de opwekking van duurzame energie aandacht wordt 

besteed aan bijvoorbeeld mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Op deze industrie rust een 

ketenverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bij de winning van grondstoffen de internationale 

standaarden rond mensenrechten en arbeidsomstandigheden worden nageleefd. Datzelfde geldt 

voor de winning van biobrandstoffen waarbij risico’s bestaan op ontbossing en ontwrichting van de 

lokale voedselvoorziening. Dergelijke sociale aspecten dienen volgens Eumedion meegenomen te 

worden bij de ontwikkeling van technische screeningcriteria voor de beoordeling van de ecologische 

duurzaamheid van economische activiteiten.  

 

3. Verbind de technische screeningcriteria aan bestaande verslaggevingsverplichtingen 

De conceptverordening (art. 4, lid 2) bevat een informatieverschaffingsverplichting voor 

financiëlemarktdeelnemers, zoals institutionele beleggers, die producten als ecologisch duurzaam op 

de markt brengen. Deze beleggers zullen aan de hand van de verslaggeving van ondernemingen en 

de technische screeningcriteria moeten bepalen wat het duurzaamheidsgehalte van een 

economische activiteit is. Eumedion vindt het belangrijk dat de technische screeningcriteria 

aansluiten bij de bestaande verslaggevingsverplichtingen voor ondernemingen, of ten minste bij 

breed gedragen standaarden rond duurzaamheidsverslaggeving. Op die manier kunnen de 

additionele administratieve lasten voor institutionele beleggers om te voldoen aan de op hen 

rustende verplichtingen worden beperkt. Wanneer de administratieve lastendruk voor institutionele 

beleggers die duurzame financiële producten aanbieden door de conceptverordening te groot wordt, 

zouden deze beleggers kunnen afzien van het aanbieden van dergelijke producten. Dat is in strijd 

met de beoogde doelstelling van de conceptverordening en de brede EU-doelstelling om tot 

verduurzaming van de Europese kapitaalmarkt te komen. 

 

4. Onduidelijkheid over de reikwijdte van de conceptverordening  

De conceptverordening laat in de ogen Eumedion onduidelijkheid bestaan over het exacte 

toepassingsbereik daarvan. Het is voor Eumedion niet duidelijk of de te ontwikkelen technische 

screeningcriteria ook gelden voor economische activiteiten die buiten de EU plaatsvinden. Mocht dat 

het geval zijn, dan zou aandacht moeten worden besteed aan het feit dat zeker waar het gaat om 

economische activiteiten in opkomende economieën de kwaliteit van verslaggeving vaak ondermaats 

is (met name op niet-financiële onderwerpen). Dit zal het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van 

een economische activiteit mogelijk bemoeilijken. Hier dient wat Eumedion betreft aandacht aan te 

worden besteed en dient rekening mee te worden gehouden bij het verder ontwikkelen van de 

technische screeningcriteria en het bepalen van het uiteindelijke toepassingsbereik van de 

verordening. 
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5. Oog voor verschillende soorten duurzame beleggingsstrategieën belangrijk 

Veel institutionele beleggers hebben een strategie rond duurzaam beleggen die zich richt op 

sectoren of ondernemingen met een hoog duurzaamheidspotentieel. Dergelijke sectoren of 

ondernemingen zijn nog niet ‘best-in-class’, maar hebben de capaciteit en de intentie om een 

duurzame koploper te worden. Institutionele beleggers investeren juist in deze sectoren of 

ondernemingen om via de aanwending van hun invloed als aandeelhouder (bijvoorbeeld middels 

actief aandeelhouderschap) ondernemingen tot een duurzamere koers te bewegen. Juist het 

aansporen van achterblijvers draagt in de ogen van Eumedion bij aan de achterliggende 

doelstellingen van de conceptverordening. Het is daarom van belang dat in de conceptverordening 

rekening wordt gehouden met institutionele beleggers die een dergelijke duurzame 

beleggingsstrategie hebben. 

 

6. Betrek ondernemingen nadrukkelijker bij de totstandkoming van het raamwerk 

In de toelichting op de conceptverordening (p. 7) valt te lezen dat de conceptverordening de aanzet 

geeft voor een geleidelijk proces om tot een EU-classificatiesysteem te komen, waarbij een breed 

scala stakeholders met relevante kennis en kunde wordt betrokken. Eumedion ondersteunt deze 

doelstelling. Wel valt het Eumedion op dat in de deskundigengroep
3
 die adviseert over de technische 

screeningcriteria afgevaardigden van ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Natuurlijk zijn het 

de institutionele beleggers die de technische screeningcriteria zullen moeten gaan toepassen op hun 

producten, maar het uiteindelijke raamwerk zal in de praktijk ook zijn weerslag hebben op de 

ondernemingen waarin wordt belegd. Dat zal zich met name voordoen bij ondernemingen die bij de 

uitvoering van hun activiteiten relatief veel broeikasgassen uitstoten. Eumedion hecht er waarde aan 

dat ook de vertegenwoordigers van deze ondernemingen door de deskundigengroep worden 

betrokken bij de advisering over de technische screeningcriteria danwel dat zij gedurende het proces 

gelegenheid krijgen om hun visie te delen (bijvoorbeeld door hen als waarnemer te betrekken). 

 

7. Afsluitende opmerkingen 

 Zoals terecht in overweging 32 bij de conceptverordening wordt opgemerkt, is het van bijzonder 

belang dat de Europese Commissie bij de uitwerking van de technische screeningcriteria de 

nodige consultaties houdt in lijn met de vereisten inzake betere regelgeving. Ter bevordering 

van het draagvlak en de toepasbaarheid van het definitieve raamwerk is Eumedion er een 

voorstander van dat een conceptversie van de technische screeningcriteria openbaar wordt 

geconsulteerd. Op die manier krijgen de stakeholders die te maken krijgen met het raamwerk 

inspraak en inzicht in de voorstellen en kunnen zij eventuele obstakels tijdig aankaarten.  
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 Uit overweging 16 bij de conceptverordening volgt dat de nationale bevoegde autoriteiten 

dienen toe te zien op de correcte naleving van de conceptverordening en deze naleving, indien 

van toepassing, dienen af te dwingen in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht. 

Niet valt uit te sluiten dat er verschillen tussen lidstaten zullen ontstaan op het terrein van de 

handhaving. Gelet hierop kan Eumedion zich voorstellen dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten hierbij een coördinerende rol kunnen spelen. Eumedion vindt het wenselijk dat daar 

duidelijkheid over wordt verschaft.  

 In overweging 17 bij de conceptverordening valt te lezen dat de 

informatieverschaffingsverplichting met het oog op het voorkoming van omzeiling ook zou 

moeten gelden bij het aanbieden van financiële producten met kenmerken die vergelijkbaar zijn 

met ecologisch duurzame beleggingen, met inbegrip van die beleggingen die milieubescherming 

in ruime zin als doelstelling hebben. Vooropgesteld dat Eumedion geen voorstander van 

omzeiling is, vindt zij het wenselijk dat wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van het 

aanbieden van financiële producten met kenmerken die vergelijkbaar zijn met ecologisch 

duurzame beleggingen.  

 In art. 13 van de conceptverordening zijn minimumgaranties vastgesteld betreffende – kort 

gezegd – de fundamentele principes en rechten op het werk. Het gaat daarbij om procedures 

die ten uitvoer worden gelegd door de onderneming die een economische activiteit verricht om 

te garanderen dat de principes en rechten in acht worden genomen. Eumedion vraagt zich af in 

hoeverre ondernemingen transparant dienen te zijn over hun procedures en vindt het wenselijk 

dat dat wordt verduidelijkt.  

 Tot slot vindt Eumedion de termijn waarbinnen het raamwerk moet worden toegepast te kort. Uit 

de conceptverordening (art. 18) volgt dat de technische screeningcriteria van toepassing worden 

zes maanden nadat de betreffende technische screeningcriteria zijn vastgesteld. Uit de 

toelichting op de conceptverordening (p. 17) volgt dat deze termijn bedoeld is om marktspelers 

voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden. Eumedion pleit ervoor om deze termijn van 

zes maanden op te rekken naar 24 maanden na de vaststelling van de gedelegeerde 

handelingen. Met name institutionele beleggers die reeds één of meerdere financiële producten 

als zijnde duurzaam aanbieden, hebben voldoende tijd nodig om vertrouwd te raken met de 

nieuwe regels en om deze toe te passen. 
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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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