
Inleiding
In deze Knowledge Investors gaan wij in op de gevolgen van 
de aanstaande Sustainable Finance Disclosure Regulation 
verordening (SFDR) die van toepassing zal zijn vanaf 10 maart 
2021. Daarnaast gaan wij in op de mate waarin fondsbeheerders 
in de jaarverslagen over 2019 invulling aan het ESG beleid en het 
Nederlands Klimaatakkoord hebben gegeven. 

Op 28 juni 2019 is het Nederlands Klimaatakkoord ondertekend 
door banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen. 
Hiermee wil de financiële sector een bijdrage leveren aan de 
doelen van het Akkoord van Parijs uit 2015. Het Nederlands 
Klimaatakkoord heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen 
(hierna CO2) in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te 
verminderen ten opzichte van 1990. 

De SFDR bevat regelgeving omtrent informatieverschaffing over 
duurzaamheid van beleggingen. De SFDR bestaat uit twee levels 
regelgeving. SFDR Level 1 betreft de regelgeving op hoofdlijnen die 
rechtstreeks uit de verordening volgt. SFDR level 2 bevat de meer 
gedetailleerde technische standaarden, de ‘Regulatory Technical 
Standards’ (RTS). 

In onze vorige editie van Knowledge Investors (d.d. 19 november 
2019) over Environmental, Social and Governance (ESG) vermeldden 
wij dat de EU een uniforme aanpak en meer transparantie 
wil bereiken over de verantwoording van het ESG beleid in de 
jaarverslaggeving van financiële instellingen. De EU is van mening 
dat transparantie over het ESG beleid investeringsbeslissingen 
kan verbeteren. Essentieel is dat de beschikbare informatie 
vergelijkbaar is voor beleggers. De EU heeft daarom gewerkt aan 
een taxonomie waarin economisch duurzame activiteiten gericht 
op onder andere het terugdringen van CO2 uitstoot, kunnen 
worden geclassificeerd. 
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SFDR in het jaarverslag van beleggingsfondsen



De ESG transparantievereisten
We gaan hier achtereenvolgens in op de SFDR en het Nederlands Klimaatakkoord.

SFDR
Sinds 2017 is het voor grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers verplicht 
niet financiële informatie, waaronder het ESG beleid, in hun bestuursverslag op te nemen. Het van 
kracht worden van SFDR level 1 betekent dat financiële ondernemingen rekening moeten houden met het 
volgende:
•  In het beleggingsbeleid moet worden vastgelegd op welke wijze duurzaamheidsrisico’s een rol 

spelen bij beleggingsbeslissingen. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed op de wijze waarop de 
duurzaamheidsrisico’s worden gemeten en worden gemonitord binnen onder andere de risk 
management functie. 

•  Informatie over het beleid en de weging van de duurzaamheidsrisico’s moet op de website 
worden gepubliceerd. Hierin kan dan worden uitgelegd op welke wijze negatieve effecten van 
beleggingsinstellingen op duurzaamheidsfactoren in ogenschouw worden genomen. Als dit niet 
gebeurt dan moet dit worden verklaard (‘comply or explain’). Tevens dient in het beloningsbeleid, 
dat ook op de website beschikbaar moet zijn, te worden vermeld welke relatie er bestaat tussen de 
beloningscriteria en de gewenste duurzaamheidsrisico’s vanuit het duurzaamheidsbeleid.

•  In de precontractuele informatie moet worden aangeven hoe bij beleggingsbeslissingen rekening 
wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s, hoe dit impact heeft op het verwachte resultaat en hoe 
negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren worden meegenomen in de beleggingsbeslissing. Als 
ondernemingen hier geen rekening mee houden dan zijn ze verplicht toe te lichten waarom dit niet 
wordt gedaan.

•  In geval van duurzame beleggingen moet extra informatie over de duurzaamheid van de belegging 
worden verstrekt. Dit temeer om te voorkomen dat sommige beleggingen onterecht als ‘groen’ worden 
gezien (greenwashing).

In oktober 2020 heeft de Europese Commissie laten weten dat level 2-regels van de SFDR worden uitgesteld. 
De voorgestelde SFDR level 2 heeft betrekking op het definiëren van verplichte en vrijwillige negatieve 
duurzaamheidsindicatoren en de daarbij horende meetmethodiek. Op 4 februari 2021 hebben de Europese 
toezichthoudende autoriteiten een bijgewerkte draft versie RTS gepubliceerd. De Europese Commissie heeft 
nog niet laten weten wat de voorziene nalevingsdatum voor SFDR level 2 zal zijn. De markt verwacht echter 
dat deze datum waarschijnlijk januari 2022 zal zijn.
De bovenstaande hoofdregels (SFDR level 1) worden wel gewoon van kracht per 10 maart 2021. Deze 
zullen niet direct leiden tot een verplichting in het jaarverslag over 2020. Op grond hiervan kunnen we 
de informatieverplichtingen verwachten in de jaarverslagen over 2021. Wij verwachten wel dat meerdere 
beheerders eerdere toepassing ambiëren.

Nederlands Klimaatakkoord
Door het afgeven van een commitment aan het Nederlands Klimaatakkoord heeft de financiële sector 
zich verbonden aan een aantal uit te voeren acties. Financiële instellingen moeten bijvoorbeeld het 
CO2-gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen meten. Op dit moment zijn verschillende 
meetmethodes beschikbaar en is een wereldwijde standaard in ontwikkeling. Dit betekent dat metingen 
nog niet aan een bepaalde methodiek te hoeven voldoen. De metingen hebben ten doel om onderling 
ervaringen te delen, resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de metingen te verbeteren.

De financiële instellingen hebben aangegeven dat het rapporteren van de resultaten zoveel mogelijk 
zullen aansluiten bij bestaande rapportagemiddelen, zoals op de website, in het jaarverslag en/of in een 
apart ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’-verslag.
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Sustainability index
Van 11 jaarverslagen waarin wel aandacht is besteed aan het 
ESG beleid, hebben wij onderzocht of een sustainability index 
wordt gevolgd en hoe de duurzaamheidskenmerken worden 
gemeten indien geen index wordt gevolgd. Sustainabilty 
indexen zijn ontworpen en gebouwd met het doel om 
informatie te verstrekken aan beleggers die het belang van 
ESG, naast de economische resultaten, waarderen in hun 
investeringsbeslissingen.

Sustainalytics
Van 11 jaarverslagen waarin wel aandacht is besteed aan het 
ESG beleid, hebben wij onderzocht of de beleggingsentiteit 
gebruik maakt van een externe data-provider zoals bijv. 
Sustainalytics. Sustainalytics is een bedrijf dat de duurzaamheid 
van beursgenoteerde ondernemingen beoordeelt op basis van 
hun milieu-, sociale en corporate governance-prestaties. 
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ESG in de 2019 jaarverslagen
Aan de hand van 20 in Nederland publiek aangeboden beleggingsentiteiten hebben wij onderzocht of en in welke 
mate het ESG beleid wordt verantwoord in het jaarverslag. 

Wordt ESG genoemd in het jaarverslag?
We zien dat in negen jaarverslagen geen toelichting is 
opgenomen over het ESG beleid van de beleggingsentiteit. 
Gezien het feit dat duurzaam beleggen steeds belangrijker 
wordt en dat de integratie van ESG-factoren steeds vaker 
doorslaggevend zijn bij uiteindelijke investeringsbeslissingen 
vinden wij het opmerkelijk dat bijna de helft van ons 
onderzochte jaarverslagen geen toelichting hebben opgenomen 
omtrent hun beleid.

Toelichting ESG in het jaarverslag 2019
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Carbon intensity
Carbon footprinting (CO2 voetafdruk) is een instrument waarmee de CO2 uitstoot kan worden gemeten. Toelichting 
hierover is op basis van het Nederland Klimaatakkoord verplicht voor ondernemingen (mits gecommitteerd aan het 
Klimaatakkoord) in de jaarverslagen over 2020. In ons onderzoek hebben wij geïnventariseerd of beleggingsentiteiten 
afgelopen jaar over Carbon intensity hebben gerapporteerd.

In de 11 jaarverslagen waarin aandacht is besteed aan het ESG beleid, zien we dat in vijf hiervan een toelichting 
inzake carbon intensity is opgenomen. Dit betreft een vrij algemene toelichting waarin diverse doelstellingen voor 
aankomende jaren worden geformuleerd gericht op het verminderen van de voetafdruk. In het jaarverslag van 
Amvest Residential Core Fund is een uitgebreide toelichting opgenomen waarin het fonds KPI’s opneemt voor niet 
financiële data in het jaarverslag, waaronder carbon intensity. Onderstaand het voorbeeld van Amvest Residential 
Core Fund die op een goede wijze is ingegaan op het ESG beleid inzake carbon intensity.
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CARBON EMISSION

Objective Measure carbon emissions from the ARC Fund
KPI owner Amvest
Definition The total CO2 emissions in kg or tonnes of the buildings of the ARC Fund
Scale/unity # kg CO2/m2/year
Calculation Electricity: 

•  The amount of electricity in kWh per building is made clear via Eview (see KPI Energy Use Intensity) 
•  The buildings for which 100% green electricity is purchased are taken from the total consumption in kWh 
• The total amount of kWh of ‘gray’ electricity is converted to kg of CO2 in accordance with the emission factors of www.co2emissiefactoren.nl. 1 kWh = 0.649 kg of CO2 
Gas: 
•  The amount of gas in m3 per building is made clear via Eview (see KPI Energy Use Intensity) 
•  The buildings for which 100% green gas is purchased are taken from the total consumption in m3 
•  The total amount of m3 natural gas is converted to kg CO2 in accordance with the emission factors of www.co2emissiefactoren.nl. 1 m3 natural gas = 1.89 kg CO2 
•  District steam generated in a centralized location for residential heating requirements in GJ is converted into 35.97 kg CO2

Target To achieve a percentual decrease in our portfolio-wide average carbon emission per m2.
Scope All buildings in the ARC Fund, that are included in the annual report of the specific year (only buildings with a 100% data coverage are included). The buildings that are not in use for a full calendar year fall outside 

the scope as this may distort the data due to seasonal effects.
Frequency Once a year
Reporting process •  The energy consumption is compiled based on the data as described in the KPI Energy Use Intensity 

•  Subsequently, the tenants are asked which energy contracts have been concluded for gas and electricity 
•  The total CO2 emissions are determined based on energy consumption and contract types

Systems and sources The systems used for the energy usage form the source.
Audit process •  The data for the consumption is already checked by C&W by their system CWING 

•  The conversion factors are checked on the website of www.co2emissiefactoren.nl 
•  The calculation in Excel is checked using the four-eyes principle (Asset Manager and Portfolio Manager ARC Fund)

Result 2019 Average carbon emission Intensity 2019: 39 kg CO2/m2/year based on a 98.4% data coverage.
Like-for-like carbon intensity in 2019 was 30.90 kg CO2/m2/year. 
This shows an improvement of 1.5% on carbon emissions.

ABOUT | KEY HIGHLIGHTS 2019 | KEY FIGURES 2019 | REPORT OF THE FUND MANAGER | FINANCIAL STATEMENTS 2019 | COMPANY FINANCIAL STATEMENTS | OTHER INFORMATION | ANNEXES
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Conclusie
We komen tot de conclusie dat we zien dat de markt zoekende is. De afwezigheid 
van een eenduidige norm die consistentie en vergelijkbaarheid waarborgt zal 
hier zeker een rol spelen. Dit kan tevens een reden zijn voor het feit dat wij in 
bijna de helft van de onderzochte jaarverslagen geen toelichting op het ESG beleid 
teruglezen. Hier kan ook meespelen dat deze toelichting nog niet verplicht is 
geweest bij het opmaken van het jaarverslag 2019.

Gezien de aankomende verplichte verordening (SFDR level 1) en de verwachting 
van het maatschappelijk verkeer benadrukken wij de prioriteit die moet worden 
gegeven aan het verantwoordingsproces van het ESG beleid. 


