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Even voorstellen…



EU Sustainable Finance Action Plan 

Klimaatakkoord van Parijs - 2015
• Internationaal verdrag om opwarming van de aarde te beteugelen
• EU Expert Group on Sustainable Finance is aangekondigd

UN Sustainable Development Goals - 2015
• Mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030
• 17 doelstellingen 

EU Action Plan: Financing Sustainable Growth – 2018 (updated 2021)
• Investeringen verduurzamen door verhoogde transparantie
• Voorkomen van “greenwashing”
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Resulteert in een vloedgolf aan nieuwe wetgeving



EU Action Plan: Financing Sustainable Growth
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2018: Het fundament is gelegd voor een Sustainable Finance Raamwerk

1. EU Taxonomy

Een EU breed ‘woordenboek’ welke de 
criteria bevat om vast te stellen of een 
economische activiteit substantieel 
bijdraagt aan milieudoelstellingen. 
• Taxonomy Regulation: 1 January 2022 

(meerdere data voor inwerkingtreding)

3. ‘Benodigdheden’

In aanvulling op de taxonomie en 
transparantie, andere benodigdheden 
voor partijen om duurzame oplossingen 
te kunnen aanbieden 
• EU Climate Benchmarks Regulation  - April 

2020

• European green bonds standard(EuGB) –
voorgesteld door de EC in juli 2021.

2. Transparantie

Uitgebreid transparantie regime voor 
zowel financiële als niet-financiële 
instellingen. 
• Sustainable Finance Disclosure Regulation

(SFDR) – maart 2021

• Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) - voorstel door de EC in april 2021

• Sustainability voorkeuren – augustus 2022

Bron: EC Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy



EU Taxonomy
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Wat

Een EU breed 
‘woordenboek’ welke de 
criteria bevat om vast te 
stellen of een economische 
activiteit substantieel 
bijdraagt aan 
milieudoelstellingen.

Waarom

Harmonisatie en 
transparantie.

Wie

• FMPs (link met SFDR)
• Instellingen in scope 

van NFRD

Het eerste onderdeel van het fundament



Taxonomy Regulation

6

Het eerste onderdeel van het fundament

Milieudoelstellingen

• Migratie van klimaatverandering

• Adaptatie aan klimaatverandering

• Duurzaam gebruik en bescherming 
van water en mariene hulpbronnen

• Transitie naar een circulaire economie

• Preventie en bestrijding van 
verontreiniging

• Bescherming en herstel van 
biodiversiteit en ecosystemen

• Substantiële bijdrage aan 1 of meer 
van de milieudoelstellingen

• Geen ernstige afbreuk doen aan de 
milieudoelstellingen

• Voldoet aan minimumgaranties op 
gebied van, bv. VN beginselen ten 
aanzien van bedrijfsleven en 
mensenrechten

• Gedetailleerde technische 
screeningcriteria (op niveau van 
economische activiteit)

• Transparantie vereisten voor zowel 
financiële als niet-financiële 
instellingen

Criteria Transparantie



Taxonomy Regulation
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Simpele tijdslijn

Disclaimer: the abovementioned timeline is a snapshot of the regulatory framework at the time of 
production. Regulatory amendments may impact these timelines in the future.

Jan Jan

20232022

Taxonomy

Verdere uitbreiding rapportage 
verplichtingen vanaf 1 januari 2023 –
1 januari 2026

Taxonomy 

Niet-financiële onderneming 
Rapportage inzake het aandeel van voor de taxonomie in aanmerking komende/ niet in aanmerking 
komende economische activiteiten in hun totale omzet, kapitaaluitgaven en operationele uitgaven 
(aangevuld met kwalitatieve info).

Financiële ondernemingen
Onder meer rapportage over het aandeel in hun totale activa van hun blootstellingen aan niet/wel 
voor de taxonomie in aanmerking komende economische activiteiten.

FMP
Rapportage op productniveau (koppeling met SFDR).



Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
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Wat

Verhogen transparantie over:
• Integratie duurzaamheids-

risico’s in beleggingsbeslissingen
/advies 

• Duurzaamheid producten/ 
dienstverlening

Waarom

Bescherming van beleggers door 
het geven van meer transparantie

Wie

• Financiële markt deelnemers, 
zoals vermogensbeheerders 
en pensioenfondsen

• Financieel adviseurs



Wat zijn de tijdslijnen (SFDR)
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Vereenvoudige weergave

Disclaimer: the abovementioned timeline is a snapshot of the regulatory framework at the time of 
production. Regulatory amendments may impact these timelines in the future.

20232021

Mar Apr Jan

2022

SFDR Level 2:
1. Meer gedetailleerde transparantie 

(bv. In prospectussen en op de 
website)

2. Rapport inzake ongunstige 
effecten op duurzaamheid 

SFDR level 1:
1. Product classificatie 

(voor transparantie)
2. Transparantie niveau 

entiteit
3. Verklaring inzake 

ongunstige effecten op 
duurzaamheid

SFDR level 1:
Rapportageverplichtingen in 
periodieke verslagen (bv. 
Jaarverslagen)
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De start van SFDR (Level 1)
Transparantie, maar nog high level

• Transparantie op entiteitsniveau
• Producten classificeren naar: 

• Artikel 6: “grey”
• Artikel 8: “light green”
• Artikel 9 “dark green”

Observaties vanuit de markt na level 1:
• Chaotische en late implementatie
• Verschillende interpretaties en 

uitkomsten
• SFDR wordt gezien als een “label” 

regime
• 10 maart 2021 is nog maar het begin…
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Vervolg SFDR (Level 2)
Transparantie, maar dan gedetailleerd

• SFDR Level 2 wetgeving gaat een stap verder en vereist meer detail op zowel 
het niveau van een entiteit als een product.

• Definitieve Level 2 wetgeving moet nog worden gepubliceerd.

• Uitgesteld naar 1 januari 2023



Wat zijn dan die details binnen “level 2”? 

• Additionele precontractuele informatie voor producten, o.a.
• Bindende duurzaamheidsfactoren
• Allocatie naar duurzame beleggingen
• Allocatie naar “Taxonomy aligned” beleggingen
• Meenemen van Principle Adverse Indicators (PAIs)

• Additionele website informatie
• Gedetailleerde beschrijving van methoden en data

• Additionele periodieke rapportages
• Op jaarbasis
• Verantwoording afleggen over gevoerde beleid inclusief percentages duurzame en taxonomy-aligned beleggingen

• Informatie op entiteit 
• Principal Adverse Impact Statement
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Impact voor pensioenfondsen
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Vereisten vanuit EU Taxonomy

• Let op: deze vereisten 
worden onderdeel van de 
voorgeschreven templates 
onder SFDR level 2 (bijlage 
van de RTS)



Impact voor pensioenfondsen
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Vereisten vanuit SFDR op entiteitsniveau

• "opt-out" mogelijkheid 
voor pensioenfondsen 
<500 werknemers t.a.v. 
artikel 4 vereisten

• Wanneer "opt-in":
• Level 1: kwalitatief 

statement
• Level 2: kwantitatief 

volgens een vast 
template (bijlage 
van de RTS)



Impact voor pensioenfondsen
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Vereisten vanuit SFDR op productniveau (I)

• SFDR kent vereisten op 
entiteitsniveau en 
productniveau

• Voor een pensioenfonds 
vallen deze meestal samen

• Er is een onderscheid 
tussen "artikel 6, 8 en 9" 
producten

• Artikel 9 ligt voor 
pensioenfondsen niet voor 
de hand



Impact voor pensioenfondsen
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Vereisten vanuit SFDR op productniveau (II)

• Aanvullende info voor 
website: methodologieën, 
databronnen, 
beperkingen, uitgevoerde 
due diligence en 
engagementbeleid

• Periodieke rapportages:
• Level 1: kwalitatief
• Level 2: 

kwantitatief volgens 
een vast template 
(bijlage van de RTS)



De verplichtingen voor pensioenfondsen op een rijtje
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Vereenvoudige weergave

• Disclaimer: deze presentatie is onze interpretatie van de bestaande en voorgenomen wetgeving. NNIP is geen juridisch adviseur



Questions?
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Disclaimer

Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander
beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch
beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare
informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de
informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners
B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders
of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik
van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren,
distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke,
toestemming van NN Investment Partners B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en
wisselkoersschommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van
de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen
waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
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