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Betreft: Voorstel Europese Commissie voor een verordening betreffende informatieverschaffing in 

verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (COM (2018) 354 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 informatieverschaffing in verband met 

duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (hierna: conceptverordening).
1
  

 

De conceptverordening maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen om 

duurzaamheid binnen de Europese Unie steviger te verankeren. Het pakket voorstellen dat de 

Europese Commissie heeft gepubliceerd zorgt ervoor dat ecologische, sociale en governance (ESG)-

overwegingen centraal worden gesteld in het financiële systeem om zo de omvorming van de 

Europese economie naar een groener, veerkrachtiger en circulairder systeem te ondersteunen. 

Eumedion meent dat ondernemingen een belangrijke rol spelen bij het toekomstbestendig maken 

van de economie en de maatschappij. Kapitaalverschaffers, zoals pensioenfondsen, 

premiepensioeninstellingen, verzekeraars en vermogensbeheerders, kunnen hier op hun beurt ook 

een steentje aan bijdragen. Volgens de Europese Commissie moet bij het nemen van 

beleggingsbeslissingen rekening worden gehouden met ESG-factoren om de beleggingen 

duurzamer te maken. Terecht wordt het betrekken van materiële ESG-factoren in het 

beleggingsbeleid tot norm gemaakt. De deelnemers van Eumedion onderschrijven het belang 

hiervan.  

 

                                                 
1
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met 

duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341. 
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Het doel van de conceptverordening is om de transparantie te vergroten ten aanzien van de 

integratie van ESG-overwegingen in de beleggings- en adviesprocessen van 

financiëlemarktdeelnemers
2
,
 
zoals institutionele beleggers en vermogensbeheerders. Door steeds 

meer institutionele beleggers, zo ook de deelnemers van Eumedion, wordt een (maatschappelijk) 

verantwoord beleggingsbeleid toegepast. Deze beleggers hebben gemeen dat zij voor het behalen 

van financieel rendement ook materiële niet-financiële risico’s en kansen meewegen. Het meewegen 

van materiële ESG-risico’s en -kansen in het beleggingsbeleid is volgens Eumedion onderdeel van 

de fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers. De deelnemers van Eumedion 

ontwikkelen steeds vaker financiële producten (zoals beleggingsfondsen) die een expliciete 

duurzame doelstelling hebben. Eumedion vindt dat van institutionele beleggers en 

vermogensbeheerders mag worden verwacht dat zij openbaar maken hoe materiële ESG-factoren 

worden meegenomen in het beleggingsbeleid en de adviesprocessen. Eumedion heeft zich hier in 

het verleden ook al voorstander van getoond.
3
 Gelet op het voorgaande kan Eumedion de 

achterliggende doelstelling van de conceptverordening van harte steunen. Wel vindt Eumedion dat 

de conceptverordening op onderdelen te ver gaat en daardoor ongewenste neveneffecten kan 

hebben. Hieronder lichten wij onze belangrijkste aandachtspunten toe. 

 

1. Nadere invulling van de prudent-person regel via gedelegeerde handelingen gaat te ver 

Uit de reeds bestaande wet- en regelgeving volgt dat het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en 

premiepensioeninstellingen in overeenstemming moet zijn met de prudent-person regel.
4
 Deze regel 

wordt in de herziene IORP-richtlijn nader ingevuld. Art. 19, lid 1, onderdeel b, van de herziene IORP-

richtlijn luidt als volgt: “binnen de ”prudent person”-regel staan de lidstaten IBPV's
5
 toe om rekening 

te houden met het mogelijke langetermijneffect van beleggingsbeslissingen op milieu-, sociale en 

governancefactoren”. Daarnaast bepaalt de herziene IORP-richtlijn dat het governancesysteem van 

IBPV’s onder meer inhoudt dat “bij de beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu-, 

sociale en governancefactoren met betrekking tot de belegde activa”
6
 en dat het 

risicobeheerssysteem van een IBPV ook ESG-risico’s met betrekking tot de beleggingsportefeuille en 

het beheer daarvan moet bestrijken
7
. Zoals terecht in overweging 58 bij de herziene IORP-richtlijn 

wordt opgemerkt, zijn milieu-, sociale en governancefactoren belangrijk voor het beleggingsbeleid en 

de risicobeheersystemen van IBPV's. De lidstaten moeten voornoemde bepalingen uit de herziene 

                                                 
2
 Hier wordt met name onder verstaan: icbe-beheermaatschappijen, abi-beheerders, verzekeringsondernemingen, 

beleggingsondernemingen die vermogensbeheer verrichten, IBPV's, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders. Zie ook p. 1 van 
de toelichting op de conceptverordening en art. 2, onderdeel a, van de conceptverordening. 
3
 Zie ook: https://www.eumedion.nl/en/public/knowledgenetwork/consultations/2018/response-ec-consultation-fiduciary-duties.pdf 

en https://www.eumedion.nl/en/public/knowledgenetwork/consultations/2017/2017-09-response-questionnaire-hleg-sustainable-
finance.pdf.  
4
 Art. 135, lid 1, van de Pensioenwet, art. 130, lid 1, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en art. 3:267b van de Wft. 

5
 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 

6
 Art. 21, lid 1, van de herziene IORP-richtlijn. 

7
 Art. 25, lid 2, onderdeel g van de herziene IORP-richtlijn. 

https://www.eumedion.nl/en/public/knowledgenetwork/consultations/2018/response-ec-consultation-fiduciary-duties.pdf
https://www.eumedion.nl/en/public/knowledgenetwork/consultations/2017/2017-09-response-questionnaire-hleg-sustainable-finance.pdf
https://www.eumedion.nl/en/public/knowledgenetwork/consultations/2017/2017-09-response-questionnaire-hleg-sustainable-finance.pdf
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IORP-richtlijn uiterlijk op 13 januari 2019 hebben omgezet in hun nationale wet- en regelgeving. In 

aanvulling hierop worden in de conceptverordening aanvullende maatregelen op dit vlak 

aangekondigd. Zo voorziet art. 10 van de conceptverordening in de mogelijkheid voor de Europese 

Commissie om via gedelegeerde handelingen maatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat a) 

rekening wordt gehouden met de prudent-person regel met betrekking tot de inaanmerkingneming 

van milieu-, sociale en governancerisico’s en b) milieu-, sociale en governancefactoren bij interne 

beleggingsbeslissingen en risicobeheerprocessen in aanmerking worden genomen. Het is voor 

Eumedion niet duidelijk waarom de regels uit de herziene IORP-richtlijn niet voldoende zijn. 

Eumedion meent dat het verstandiger is om de effecten van de nadere invulling van de prudent-

person regel uit de herziene IORP-richtlijn eerst te evalueren alvorens nieuwe, verdergaande 

maatregelen in te voeren. Nog afgezien hiervan meent Eumedion dat gedetailleerde regels over de 

wijze waarop het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen moet 

worden ingevuld, ongewenste neveneffecten kan hebben. Pensioenfondsen en 

premiepensioeninstellingen hebben een fiduciaire verantwoordelijkheid jegens hun deelnemers. 

Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen dienen prudent om te gaan met het aan hen ter 

beschikking gestelde vermogen, dat wil zeggen dat een goed rendement moet worden behaald tegen 

een verantwoord risico binnen de kaders van de eigen gestelde eisen van verantwoord beleggen. 

Hoewel Eumedion er voorstander van is dat materiële ESG-factoren in het beleggingsbeleid worden 

betrokken, meent zij dat gedetailleerde regels over de wijze waarop het beleggingsbeleid door 

pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen moet worden ingevuld een vergaande inbreuk op de 

fiduciaire verantwoordelijkheid vormt. Dat is niet in het belang van de deelnemers van 

pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. Gelet op het voorgaande vindt Eumedion dat art. 

10 van de conceptverordening moet worden geschrapt.  

 

2. Gewaakt moet worden voor al te gedetailleerde uitvoeringsregels die niet bijdragen aan 

betere transparantie 

De conceptverordening (art. 5, 6 en 7) schrijft voor welke informatie moet worden verstrekt over 

duurzame beleggingen en via welke kanalen dat moet worden gedaan. Eumedion is in algemene zin 

voorstander van geharmoniseerde transparantieverplichtingen. Op deze wijze hoeven institutionele 

beleggers en vermogensbeheerders die pan-Europees werken minder kosten te maken om te 

voldoen aan de verplichtingen uit de conceptverordening, hetgeen in het belang is van de 

achterliggende begunstigden en cliënten. Wel vindt Eumedion dat de voorstellen uit de 

conceptverordening op dit punt te voorschrijvend zijn. Te gedetailleerde uitvoeringsregels op het 

gebied van transparantie over duurzame beleggingen dragen niet per definitie bij aan meer 

betekenisvolle informatie hieromtrent en bergen het risico in zich dat de ontwikkeling van nieuwe, 
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innovatieve producten wordt belemmerd. In de conceptverordening
8
 krijgen de Europese 

toezichthoudende autoriteiten de opdracht om technische reguleringsnormen te ontwikkelen met 

betrekking tot de te verstrekken informatie en de presentatie daarvan. Zou niet eerst moeten worden 

gekeken naar de effecten van de transparantieverplichtingen uit de conceptverordening alvorens 

nieuwe gedetailleerde uitvoeringsregels uit te vaardigen? Tegen deze achtergrond heeft Eumedion 

ook twijfels over het voorstel
9
 om de Europese toezichthoudende autoriteiten de mogelijkheid te 

geven om technische uitvoeringsnormen op te stellen ten aanzien van de standaardpresentatie van 

marketingmateriaal. 

 

3. Duidelijke criteria voor beleggingen die bijdragen aan de verwezenlijking van een sociale 

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

In art. 2, onderdeel o, van de conceptverordening wordt een definitie van duurzame beleggingen 

gegeven. Onder het begrip duurzame beleggingen vallen onder meer beleggingen in een 

economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling en 

beleggingen in ondernemingen die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. In de 

conceptverordening wordt nader gespecificeerd welk soort beleggingen in het bijzonder kwalificeren 

als duurzame beleggingen. Voor vanuit een milieuoogpunt duurzame belegging wordt in dat verband 

verwezen naar het in ontwikkeling zijnde raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
10

. Dat 

raamwerk voorziet in de ontwikkeling van technische screeningcriteria om te beoordelen of een 

economische activiteit als ecologisch moet worden beschouwd. Beleggers kunnen op deze wijze 

duidelijkheid krijgen over de vraag welke activiteiten als duurzaam moeten worden beschouwd, om 

zo hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Voor sociale doelstellingen of praktijken op het 

gebied van goed bestuur worden op grond van voornoemd raamwerk echter (nog) geen technische 

screeningcriteria vastgesteld. Met de betrekkelijk ruime definities van sociale doelstellingen en 

praktijken van goed bestuur zoals nu omschreven in de conceptverordening, zullen nagenoeg alle 

financiële producten die een sociaal aspect of een aspect van goed bestuur als doel hebben kunnen 

worden gekwalificeerd als duurzame belegging. Hiermee ligt ‘greenwashing’ op de loer. Eumedion 

deelt de urgentie van de Europese Commissie om op kortere termijn technische screeningcriteria 

voor ecologisch duurzame beleggingen te realiseren. Wel is het gezien de achterliggende 

doelstelling van de conceptverordening volgens Eumedion van belang dat aansluitend ook voor 

sociale doelstellingen en praktijken rond goed bestuur duidelijke criteria worden vastgesteld.  

 

 

 

                                                 
8
 Art.5, lid 5, van de conceptverordening, art. 6, lid 2, van de conceptverordening en art. 7, lid 4, van de conceptverordening.  

9
 Zie art. 9, lid 2, van de conceptverordening.  

10
 Art. 2, onderdeel o, sub i) van de conceptverordening en het Voorstel Europese Commissie voor een verordening betreffende de 

totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (COM (2018) 353 final). 
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4. Onnodige administratieve lasten moeten worden voorkomen 

De conceptverordening (art. 5) schrijft voor welke informatie moet worden opgenomen in 

zogenoemde precontractuele informatiedocumenten, zoals prospectussen, over financiële producten 

die duurzame beleggingen tot doel hebben. Voornoemde informatie moet volgens art. 6 van de 

conceptverordening tevens worden gepubliceerd op de website van de institutionele belegger of de 

vermogensbeheerder. Dit zorgt voor dubbele publicaties en onnodige administratieve lasten. 

Daarnaast kan dit ervoor zorgen dat concurrentiegevoelige informatie openbaar moet worden 

gemaakt. Zo moet er op grond van art. 6 van de conceptverordening immers openbare informatie 

worden verschaft over de gehanteerde methodologieën om de impact van de voor het financiële 

product geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, te meten en te monitoren. Dit roept de 

vraagt op of art. 6 van de conceptverordening wel strikt noodzakelijk is. 

 

5. Samenhang met Europese regelgeving rond ESG zou moeten worden verduidelijkt 

In de toelichting op de conceptverordening (p. 3/4) wordt opgemerkt dat er nog steeds een gebrek is 

aan transparantie over hoe institutionele beleggers en vermogensbeheerders duurzaamheidsrisico’s 

betrekken in hun beleggingsbeslissingsproces. Deze opmerking roept bij Eumedion enkele vragen 

op. Institutionele beleggers en vermogensbeheerders moeten op grond van de herziene richtlijn 

aandeelhoudersrechten
11

 in hun betrokkenheidsbeleid onder meer informatie verstrekken over de 

wijze waarop zij toezicht houden op (onder meer) niet-financiële prestaties en risico's, de 

maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance
12

. IBPV’s moeten op grond van 

de herziene IORP-richtlijn
13

 in hun verklaring inzake beleggingsbeginselen onder meer ingaan op de 

wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en 

governancefactoren. Voorts vraagt het voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees 

persoonlijk pensioenproduct (PEPP) van aanbieders van dergelijke pensioenproducten dat zij 

informatie verschaffen over milieu-, sociale en governancefactoren in relatie tot het 

beleggingsbeleid
14

. De conceptverordening (art. 3) schrijft voor dat institutionele beleggers en 

vermogensbeheerders hun schriftelijke gedragslijnen met betrekking tot de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeslissingsproces moeten publiceren. Hoewel Eumedion 

voorstander is van transparantie op dit vlak, blijft het voor haar onduidelijk wat de samenhang is 

tussen de transparantieverplichtingen uit de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten, de herziene 

IORP-richtlijn, het voorstel voor een PEPP-verordening en de conceptverordening. Kan bijvoorbeeld 

aan art. 3 uit de conceptverordening worden voldaan door middel van het betrokkenheidsbeleid dat 

op grond van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten en het voorontwerp ter implementatie van 

                                                 
11

 Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L132). 
12

 Art. 3 octies van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten. 
13

 Art. 30 van de herziene IORP-richtlijn. 
14

 Art. 23, lid 3 onderdeel vi, artikel 27, lid 3 onderdeel d, en artikel 29, lid 1 onderdeel c van het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijke pensioenproduct (PEPP) (COM(2017) 343 final). 
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deze richtlijn moet worden gepubliceerd?
15

 Eumedion vindt het wenselijk dat nader wordt ingegaan 

op de samenhang tussen de transparantieverplichtingen rond ESG uit de herziene richtlijn 

aandeelhoudersrechten, de herziene IORP-richtlijn, de voorgestelde PEPP-verordening en de 

conceptverordening. Bovendien hecht Eumedion er veel waarde aan dat de transparantievereisten 

voor institutionele beleggers en vermogensbeheerders rondom ESG die nu zijn opgenomen in 

verschillende richtlijnen en verordeningen in de toekomst worden geharmoniseerd of samengevoegd. 

Versnippering van deze vereisten leidt mogelijk tot interpretatieverschillen, gebrek aan inzicht in de 

geldende regels en brengt onnodige administratieve lasten met zich mee. Tot slot vindt Eumedion dat 

in de conceptverordening niet alleen gesproken zou moeten worden over duurzaamheidsrisico’s, 

maar ook over duurzaamheidskansen.  

 

6. Afsluitende opmerkingen 

 Het is voor Eumedion niet helemaal duidelijk wat het toepassingsbereik van de 

transparantieverplichtingen uit de conceptverordening is. Moeten institutionele beleggers en 

vermogensbeheerders de door de conceptverordening voorgeschreven informatie alleen 

verstrekken aan hun Europese achterliggende begunstigden of is er sprake van een breder 

toepassingsbereik? Eumedion is geen voorstander van extraterritoriale werking: een 

vermogensbeheerder met activiteiten in de Europese Unie zou niet verplicht moeten zijn om ook 

voor zijn niet-EU-cliënten de verplichtingen uit de conceptverordening te volgen. Deze cliënten 

kunnen afwijkende wensen hebben ten aanzien van de integratie van duurzaamheidsrisico’s in 

het beleggingsbeleid dat voor hen wordt uitgevoerd. 

 Uit de conceptverordening (art. 4, lid 1, onderdeel b) volgt dat een beschrijving moet worden 

gegeven van de mate waarin duurzaamheidsrisico’s naar verwachting een relevante impact 

zullen hebben op het rendement van ter beschikking gestelde financiële producten. Het is voor 

Eumedion niet duidelijk aan wat voor soort risico’s moet worden gedacht en hoe dit moet 

worden gemeten. Eumedion vindt het wenselijk dat hierover helderheid wordt verschaft.  

 Institutionele beleggers en vermogensbeheerders die financiële producten die duurzame 

beleggingen tot doel hebben beschikbaar stellen, moeten op grond van art. 7 van de 

conceptverordening bepaalde informatie opnemen in periodieke rapportages. Eumedion steunt 

het voorstel van de Europese Commissie om institutionele beleggers en vermogensbeheerders 

de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van informatie die reeds is opgenomen in 

bestuursverslagen en niet-financiële verklaringen.
16

 Eumedion vraagt zich af of die informatie in 

dat geval moet worden overgenomen in de periodieke rapportage zelf of dat in die rapportage 

(bijvoorbeeld via hyperlinks) mag worden verwezen naar het bestuursverslag of de niet-

financiële verklaring. Vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting verdient het 

                                                 
15

 Het voorontwerp is te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/langetermijnbetrokkenheidaandeelhouders.  
16

 Art. 7, lid 3, van de conceptverordening.  

https://www.internetconsultatie.nl/langetermijnbetrokkenheidaandeelhouders
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laatste de voorkeur. Eumedion vindt het wenselijk dat dit wordt verduidelijkt. In het licht van het 

voorgaande vindt Eumedion de formulering van overweging 10 wat ongelukkig omdat de indruk 

wordt gewekt dat de informatie uit niet-financiële verklaringen niet zou kunnen worden gebruikt. 

Eumedion pleit er daarom voor om de zin “De bij deze richtlijnen voorgeschreven vorm en 

presentatie zijn echter niet geschikt om rechtstreeks door financiëlemarktdeelnemers en 

financiële adviseurs te worden gebruikt in hun betrekkingen met eindbeleggers.” te schrappen. 

 Op verschillende plaatsen in de conceptverordening wordt gesproken over relevante 

duurzaamheidsindicatoren (zie bijvoorbeeld art. 6, lid 1, onderdeel b en art. 7, lid 1, onderdeel 

a). Het is voor Eumedion niet helemaal duidelijk wanneer er sprake is van een relevante 

duurzaamheidsindicator en vindt het wenselijk dat hier meer duidelijkheid over komt.  

 Het is voor Eumedion niet duidelijk wie wordt belast met het toezicht op de correcte uitvoering 

van de conceptverordening. Het is wat Eumedion betreft aan de nationale toezichthouders om 

toe te zien op de naleving van de bepalingen uit de conceptverordening. Eumedion kan zich 

voorstellen dat de Europese toezichthoudende autoriteiten een coördinerende rol kunnen 

spelen. Eumedion vindt het wenselijk dat daar eveneens duidelijkheid over wordt verschaft.  

 Uit de conceptverordening (art. 12) volgt dat de definitieve verordening 12 maanden na de 

datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van toepassing wordt. 

Gelet op het effect van de voorstellen op institutionele beleggers en vermogensbeheerders wil 

Eumedion er nadrukkelijk voor pleiten om voornoemde termijn op te rekken en de definitieve 

verordening 24 maanden na de datum van bekendmaking van toepassing te laten worden.  

 In art. 5, lid 1, van de conceptverordening wordt gesproken over het aanwijzen van een index 

als referentiebenchmark. Het is voor Eumedion niet duidelijk wanneer hier precies sprake van is. 

Er lijkt gedoeld te worden op financiële producten die een specifieke duurzaamheidsbenchmark 

gebruiken. Echter in de praktijk bestaan er ook financiële producten waarbij een brede 

benchmark wordt gebruikt voor de portfolio-allocatie, die vervolgens “getweaked” wordt voor 

ESG-factoren. Eumedion vindt het wenselijk dat dit wordt verduidelijkt.  

 Tot slot valt het Eumedion op dat in de conceptverordening (art. 2) wel het begrip ‘duurzame 

beleggingen’ wordt gedefinieerd, maar er geen definitie is opgenomen van het begrip 

‘duurzaamheidsrisico’. Om interpretatieverschillen te voorkomen en helderheid te creëren voor 

financiëlemarktdeelnemers wil Eumedion erop aandringen om in de definitieve versie van de 

verordening ook het begrip ‘duurzaamheidsrisico’ te definiëren. 

 

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). 

mailto:daan.spaargaren@eumedion.nl
mailto:diana.vankleef@eumedion.nl
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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 

 


