Wegwijs in rapportageverplichtingen over
duurzaamheid
Duurzaamheidswetgeving dwingt tot actie en biedt kansen

Inleiding
Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie de technische standaarden vastgesteld die
horen bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Nu is ook het ‘hoe moeten we
rapporteren’ concreet en op detailniveau in Europese wetgeving vastgelegd. Het betreft het
zogenaamde SFDR Level II (de RTS). SFDR Level I was al langer van kracht, en sinds 1 januari
2022 is ook de EU Taxonomie-verordening een feit.
Al met al veel nieuwe wetgeving. Om te voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer
ziet, zetten we in deze publicatie een en ander op een rijtje. Daarbij wordt ingegaan op relatief
nieuwe elementen, maar ook op wetgeving die al langer van kracht is. Zo maken wij u wegwijs
in de nieuwe rapportageverplichtingen rondom duurzaamheid.
In hoofdstuk I gaan we in op de twee relevante wetten en de samenhang daartussen. Hier
wordt ook achtergrondinformatie en het uiteindelijke doel van de wetgeving geschetst.
In hoofdstuk II staan we stil bij de vraag voor wie deze wetgeving geldt. U treft een beslisboom
aan om te zien welke wetgeving op u van toepassing is.
Hoofstuk III geeft in tabelvorm de rapportageverplichtingen weer. Ook gaat dit hoofdstuk in op
hoe er gerapporteerd dient te worden. Daarbij wordt stilgestaan bij de recent gepubliceerde
SFDR Level II.

Over Sprenkels & Verschuren
Sprenkels & Verschuren (S&V) werkt voor verzekeraars, goeden
pensioenfondsen. De volgende kernwaarden staan daarbij centraal:
▪

▪

▪
▪

doelen

en

Best in Class: wij gaan voor een 9, niet voor een 6. Klanten verwachten van ons
“best practices”. Dat kunnen best practices zijn die wij zelf hebben ontwikkeld, maar
ook best practices die wij zijn tegengekomen bij andere partijen of de toezichthouder.
RODA: oftewel recht op het doel af. Wij weten hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden en besteden geen tijd aan loze woorden en dikke rapporten. We gaan
recht op het doel af.
Innovatief: wij lossen problemen op met een frisse blik en gaan innovatief te werk in
de markten waar we opereren.
Onafhankelijk: wij hebben geen externe aandeelhouders en we maken geen gebruik
van externe financiering. Daardoor kunnen wij zelfstandig onze (klant)visie, focus en
tarieven bepalen en onafhankelijk zijn in ons advies.
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I. Welke wetgeving is er? En wat zijn de tijdslijnen?
Het EU Actieplan
Alle genoemde wetgeving volgt uit het overkoepelende EU Actieplan inzake Financiering van
Duurzame Groei. Het EU Actieplan stamt uit maart 2018. Dit Actieplan dient als leidraad voor
de financiële sector om bij te dragen aan de overgang naar een duurzame economie. Het
Actieplan bestaat uit een aantal bouwstenen en bijbehorende regelgeving voor financiële
marktpartijen. Een belangrijke doelstelling van het Actieplan is transparantie.
Deze transparantie probeert de EU onder andere te bereiken door rapportageverplichtingen
in te stellen. De verplichtingen zijn juridisch gebaseerd op een tweetal EU wetten: de
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomieverordening.
Onderstaand figuur geeft de ingangsdata en samenhang tussen de SFDR en EU Taxonomie
weer.
EU Taxonomie

Introductie EU
Taxonomieverordening,
eerste
wetsvoorstel

1 jan 2019

SFDR

EU
action
plan

Rapportageverplichting eerste
twee milieudoelstellingen

maart 2021

Inwerkingtreding
level 1 rapportage
SFDR

Rapportageverplichting overige
vier milieudoelstellingen

1 jan 2022

1 jan 2023

Inwerkingtreding level 2
rapportage SFDR (afgestemd
op EU Taxonomie)

Deadline
implementatie
wetgeving

30 juni
2023

Deadline
implementatie
wetgeving

De EU Taxonomie is een classificatiesysteem dat duidelijk maakt welke financiële producten of
economische activiteiten duurzaam zijn. De SFDR richt zich op de classificatie van financiële
producten en het geven van inzicht in de entiteiten (verzekeraars) die deze financiële
producten aanbieden.
EU Actieplan
EU Taxonomie op
economische activiteit

EU Taxonomie op
financiële producten

Inzicht in ecologische
duurzaamheid van
(alle) belegbare
bedrijven

Ecologische
duurzaamheid van
financieel product
als optelsom van
onderliggende
bedrijven

SFDR op
entiteitsniveau

Rapportage over
proces en beleid
rondom duurzaamheid van het bedrijf
dat deze financiële
producten aanbiedt

SFDR op
productniveau

Inzicht in
duurzaamheid
(incl. sociale
kenmerken)
van financiële
producten

Transparantie
voor de
consument
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De EU Taxonomie
De EU Taxonomie schrijft rekenregels voor op basis waarvan bedrijven kunnen berekenen in
hoeverre hun economische activiteit bijdraagt aan een zestal milieudoelstellingen. Daarnaast
verplicht de EU Taxonomie om voor financiële producten inzicht te geven in hoeverre dit
product bijdraagt aan diezelfde doelstellingen. De wetgeving geldt dus breder dan alleen voor
aanbieders van financiële producten, want ook grote bedrijven (OOB1 of in het Engels PIE)
dienen hun duurzaamheid inzichtelijk te maken. Dit om (andere institutionele) beleggers te
helpen met de duurzaamheidsclassificatie. De EU Taxonomie richt zich met name op
ecologische duurzaamheid.
Het betreft onderstaande zes milieudoelstellingen.

1. Mitigatie
van klimaatverandering

2. Adaptatie
aan klimaatverandering

3. Duurzaam
gebruik en
bescherming van
water en mariene
hulpbronnen

4. Transitie
naar een
circulaire
economie

5. Preventie en
bestrijding van
verontreiniging

6. Bescherming
en herstel van de
biodiversiteit en
ecosystemen

Naast bijdragen aan duurzaamheid op tenminste één van de zes doelstellingen moet ook
sprake zijn van het niet schaden van de overige doelstellingen. Daarnaast gelden er minimale
standaarden (zoals de OESO richtlijnen en UNGP’s).

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
De SFDR kijkt naar zowel ecologische als sociale kenmerken. De wet kent onder andere een
classificatiesysteem op basis van artikelnummers uit de wetgeving. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een drietal type financiële producten, te weten:
▪
▪
▪

Artikel 8 producten: deze producten promoten ecologische of sociale kenmerken.
Artikel 9 producten: deze producten hebben duurzaamheid tot doel.
Overige producten: deze producten streven geen expliciete ecologische of sociale
kenmerken na.

Als er sprake is van artikel 8 of artikel 9 producten, gelden er specifieke rapportagevereisten
op productniveau. Daarnaast gelden er in de SFDR rapportagevereisten op entiteitsniveau voor
alle bedrijven die financiële producten aanbieden (later meer over deze definitie).
Het eerste deel (level I) van de SFDR wetgeving is per maart 2021 van kracht. Dit betreft het
openbaar maken van informatie over producten en de entiteit. Hierbij geldt een benadering
waarin verzekeraars in eigen bewoordingen en in een eigen format de informatie mogen
leveren. Begin april 2022 heeft de Europese Commissie de regelgevende technische
standaarden (RTS; level II) gepubliceerd. Hierin staat de exacte inhoud, methodologie en
presentatie van de openbaar te maken informatie. De RTS schrijven voor hoe, in welk format
en waar er in de precontractuele informatie, jaarverslagen en op de website informatie gegeven
moet worden of verantwoording moet worden afgelegd. Meer hierover in hoofdstuk III.
1

Een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) of Public Interest Entity (PIE) is een bedrijf of instelling waarvan
de omvang of functie in het maatschappelijk verkeer dusdanig belangrijk is dat onjuiste financiële en niet
financiële informatie het publiek vertrouwen kan aantasten.
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II. Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?
Verzekeraars kunnen op een tweetal manieren door de nieuwe wetgeving worden geraakt:
enerzijds als bedrijf (economische activiteit) en anderzijds als aanbieder van (wat de wetgeving
ziet als) financiële producten. Daarbij zullen er verzekeraars zijn die ‘dubbel’ geraakt worden,
en verzekeraars waarop de wetgeving helemaal geen impact heeft.

De linkerkant van de beslisboom maakt geen onderscheid naar de producten die u als
verzekeraar aanbiedt. Deze kolom is niet alleen relevant voor verzekeraars, maar voor alle
bedrijven. Grote bedrijven, die gelden als OOB’s, zullen in het donkerrode vak terecht komen.
De rechterkant van het stroomschema hangt wel samen met de producten die u aanbiedt. De
wetgeving richt zich daarbij specifiek op financiële producten. Dat zijn producten waarvan de
waarde voor de consument gevoelig is voor marktfluctuaties (“…geheel of gedeeltelijk direct
of indirect”)2. Dit raakt dus sommige verzekeraars, maar ook banken, vermogensbeheerders,
pensioenfondsen, etc. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in wat de wetgeving als
financieel product ziet.

2

De wetgeving noemt een dergelijk product, indien aangeboden door een verzekeraar, een Insurance Based Investment
Product (IBIP). Indien u een IBIP aanbiedt bent u volgens de wetgeving een Financial Market Participant (FMP).
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Financiële producten

Geen financiële producten

DC regeling

Schadeverzekering zonder
winstdeling of ledenkorting

Unit linked product

Zorgverzekering

Twijfelgeval
Producten met winstdeling of
ledenkorting

Pensioenregeling
Vermogensproducten

Voor een aantal verzekeringstypes is de classificatie duidelijk. Echter, voor producten waar een
vorm van winstdeling of ledenkorting in zit, spreken wij van een twijfelgeval. Verdere guidance
of juridisch advies zal moeten uitwijzen of u volgens de wetgeving een financieel product
aanbiedt. Te denken valt aan een verzekeraar die bij goede (beleggings)resultaten winst als
premiekorting teruggeeft aan leden. Mogelijk is hier sprake van een indirecte gevoeligheid voor
marktfluctuaties.

III. Wat moet er gerapporteerd worden en hoe?
Uit de beslisboom volgt dat een aantal verzekeraars zal moeten voldoen aan extra
rapportageverplichtingen. Afhankelijk van waar u in de boom uitkomt, kunt u in onderstaand
hoofdstuk de voor u relevante rapportagevereisten opzoeken. Daarbij geldt voor iedere
verzekeraar dat er minimaal twee uitkomsten relevant zijn. Enerzijds zult u namelijk een
uitkomst met betrekking tot de EU Taxonomie uit hoofde van economische activiteit krijgen
(rode uitkomsten). Daarnaast zult u een uitkomst krijgen als gevolg van de SFDR (blauwe
uitkomsten). Mogelijk zijn er ook vereisten vanuit de EU Taxonomie als gevolg van de SFDR
classificatie van de aangeboden financiële producten (groene uitkomsten).

Rode uitkomsten beslisboom: EU Taxonomie inzake economische activiteit
Inzake de EU Taxonomie op economische activiteit is één van de twee rode uitkomsten voor u
als verzekeraar relevant.
U valt niet onder de EU Taxonomie m.b.t. uw economische activiteit
Er is geen sprake van rapportageverplichtingen uit hoofde van uw economische activiteit. Let wel: er kunnen wel
nog EU Taxonomie verplichtingen volgen uit de producten die u aanbiedt. Dit laatste is afhankelijk van de SFDR
classificatie van deze producten (groen gekleurde vlakken).
U valt onder de EU Taxonomie m.b.t. uw economische activiteit
Er is sprake van een additionele rapportageverplichting in de jaarlijkse ‘niet-financiële verklaring’. Daarbij moet
u rapporteren welk percentage van uw economische activiteit volgens de EU Taxonomie ecologisch duurzaam
is. Let wel, dit gaat over de activiteiten van de gehele verzekeraar (beleggingen voor eigen balans,
productaanbod, eigen bedrijfsvoering).
Een economische activiteit mag meetellen als duurzaam, indien voldaan wordt aan elk van de drie onderstaande
voorwaarden:
▪
De economische activiteit levert een significante bijdrage aan één van de zes milieudoestellingen.
▪
De economische activiteit doet geen afbreuk aan de overige milieudoelstellingen.
▪
De economische activiteit voldoet aan minimale internationale standaarden.
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In het Taxonomy Technical Report3 is vastgelegd hoe gerapporteerd dient te worden over de economische
activiteit inzake de eerste twee milieudoelstellingen (mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering). Het
rapport bevat een lijst van technische criteria. Hierin wordt per sector aangegeven welke economische
activiteiten bijdragen aan de eerste twee milieudoelstellingen. Verzekeringsactiviteiten worden als voorbeeld
genoemd bij de doelstelling adaptatie aan klimaatverandering. Denk daarbij aan het aanbieden van
(her)verzekeringen tegen fysieke risico’s (bosbrand, overstroming, volatiel weer, etc.). Dergelijke verzekeringen
dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, alvorens als duurzame activiteit mee te mogen tellen. Het
Taxonomy Technical Report gaat voor diverse sectoren en activiteiten ook in op het geen afbreuk doen aan (do
no significant harm of DNSH principe). Een overzicht van alle activiteiten en voorwaarden is te vinden in het
Taxonomy Compass4. Dit door de wetgever gepubliceerde Exceloverzicht zal later worden uitgebreid met de
overige vier doelstellingen.
De additionele rapportageverplichting dient voor het eerst over boekjaar 2022 plaats te vinden. Het betreft over
dat boekjaar enkel de eerste 2 milieudoelstellingen.

Blauwe uitkomsten beslisboom: SFDR
Inzake de SFDR is tenminste één van de blauwe uitkomsten voor u als verzekeraar relevant.
Voor een aantal wetsartikelen is de wijze waarop gerapporteerd moet worden vastgelegd in de
zogenaamde Regulatory Technical Standards (RTS). Feitelijk is dit het nieuwe element dat op
6 april 2022 door de Europese commissie is vastgesteld. De RTS zijn nog niet officieel door
het Europees Parlement goedgekeurd, maar naar verwachting vinden er geen
doorslaggevende aanpassingen meer plaats. De RTS bevatten de exacte details met
betrekking tot de plaatsing van de informatie (i.e. waar en onder welke naam), de lengte, de
presentatie van de inhoud (bijvoorbeeld wanneer er een tabel, grafiek of tekstuele toelichting
wordt verwacht), de berekeningsmethodieken voor bepaalde data vraagstukken, de taal en de
tijdslijnen. Kortom, de RTS zijn zeer nauwkeurig en voorschrijvend.
U valt niet onder de SFDR
U biedt geen financiële producten aan conform de definitie van de wetgeving. Er is geen sprake van
rapportageverplichtingen uit hoofde van de SFDR.

U valt onder de SFDR op entiteitsniveau
Er is sprake van additionele rapportageverplichting op entiteitsniveau. Deze zien dus op de wijze waarop u als
verzekeraar (in zijn geheel) omgaat met duurzaamheid. U moet over de volgende zaken rapporteren:
1. Publicatie ESG-beleid op de website, waarin is opgenomen hoe rekening wordt gehouden met
gebeurtenissen op ESG-gebied die een negatief resultaat op de beleggingen kunnen hebben (de
zogenaamde duurzaamheidsrisico's).
2. Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid op entiteitsniveau. Het betreft
daarmee alle beleggingen binnen een verzekeraar.
3. In het beloningsbeleid moet u aangeven hoe dit spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's.
Er is geen verplichting om rekening te houden met duurzaamheidsrisico’s in beloningsbeleid en deze
regel ziet enkel op de beloning van bestuurders en medewerkers, niet op die van (externe)
vermogensbeheerders.
4. In de precontractuele informatie moet worden opgenomen:
▪
Een beschrijving van de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s onderdeel uitmaken van het
beleggingsproces.
▪
Het waarschijnlijke effect van duurzaamheidsimpact op het rendement van het financiële product.
▪
Of een uitleg waarom duurzaamheidsrisico’s geen invloed hebben op het rendement (comply or
explain).

3

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
4
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/documents/taxonomy.xlsx
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Annex I5 van de RTS biedt het verplichte template, waarin zijn opgenomen de vereisten rondom inhoud,
methodologie en presentatie van de informatie die benodigd is om aan te tonen dat er geen ongunstig effecten
op duurzaamheid op entiteitsniveau zijn (punt 2).
Hierbij identificeren wij de volgende aandachtspunten:
1. Er moet over minimaal 20 indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren worden
gerapporteerd, conform het voorgeschreven template in Annex I van de RTS.
2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een kernset van 18 universele verplichte indicatoren, die met
name gericht zijn op milieu en daarnaast een set van aanvullende opt-in-indicatoren, die zich vooral
richten op sociale en governance aspecten.
3. Van de aanvullende opt-in indicatoren moet er uit tabel 2 en 3 in Annex 1 minimaal één additionele
indicator worden gekozen.
4. In de RTS zijn indicatoren onderverdeeld naar indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd, voor
overheden (en supranationale organisaties) en voor vastgoedactiva. De RTS zijn dus (vooralsnog) niet
van toepassing op andere beleggingscategorieën.
5. De rapportage over deze indicatoren moet voor elk kalenderjaar uiterlijk op 30 juni van het volgende
jaar beschikbaar zijn. De meting van de ongunstige effecten moet op ten minste vier specifieke data
worden uitgevoerd en het gemiddelde resultaat van deze metingen wordt vermeld in de jaarrapportage.
Dit zal betekenen dat de data elk kwartaal verzameld moeten worden.
6. Daarnaast moet er een historische vergelijking van jaar tot jaar worden verstrekt van de verslagen voor
ten minste de vijf voorgaande jaren, indien beschikbaar. Wanneer een verzekeraar dus voor de eerste
keer over ongunstige effecten rapporteert, zal deze vergelijking nog niet beschikbaar zijn.
7. Naast publicatie over indicatoren wordt er in de tabel een samenvatting vereist en informatie over de
identificatiemethode van ongunstige effecten, de geplande en lopende inspanningen ten bate van het
beheersen van de ongunstige effecten of de naleving van internationale normen. De samenvatting mag
een maximale lengte van twee A4’tjes hebben en moet zowel in het Nederlands als in het Engels worden
opgesteld.
Al met al is er veel kwantitatieve data vereist en verwachten wij dat er een behoorlijke inspanning nodig is om
aan deze wetgeving te voldoen. Voor bepaalde verzekeraars biedt de wetgeving ook de mogelijkheid om af te
wijken, mits dit wordt uitgelegd (comply or explain). In dit geval moet in ieder geval het volgende worden
vastgelegd:
▪
Een duidelijke verklaring dat de verzekeraar geen rekening houdt met eventuele ongunstige effecten
op duurzaamheidsfactoren.
▪
De redenen waarom de verzekeraar geen rekening houdt met eventuele ongunstige effecten op
duurzaamheidsfactoren en informatie over de vraag of de verzekeraar voornemens is dergelijke
ongunstige effecten in de toekomst in aanmerking te nemen, en zo ja, wanneer.
Het is de vraag of comply-or-explain daadwerkelijk soelaas gaat bieden voor verzekeraars. De AFM heeft voor
pensioenfondsen reeds aangegeven dat het tekenen en implementeren van het (pensioenfonds-specifieke)
IMVB-convenant en de keuze voor ‘explain’ moeilijk verenigbaar zijn. Alle Nederlandse verzekeraars zijn
gebonden aan het zeer vergelijkbare IMVO convenant. De praktijk zal moeten uitwijzen of afwijken van de
wetgeving middels ‘explain’ voor verzekeraars een realistische optie is.
Let op: mogelijk (indien u artikel 8 of 9 producten aanbiedt) gelden ook vereisten voor de SFDR op productniveau.
Zie daartoe het volgende kader.
U valt onder de SFDR op productniveau (artikel 8 of 9)
Er is sprake van additionele rapportageverplichting op productniveau. U dient in precontractuele informatie
(polisvoorwaarden) en in periodieke verslagen te rapporteren, over:
1. Precontractuele informatie over de wijze waarop aan ESG-kenmerken in het product wordt voldaan.
2. Een uitleg over de wijze waarin een financieel product bijdraagt aan ESG-kenmerken en indien er een
index als benchmark wordt gevolgd, ook een uitleg waarom deze index consistent is met die
kenmerken.
3. Informatie op de website over de ESG-kenmerken, gebruikte methodologieën, ESG-indicatoren,
gegevensbronnen en screeningscriteria.
4. In het jaarverslag: de mate waarin aan de ESG-kenmerken is voldaan.

5

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_1_EN_annexe_acte_autonome_part1_v6.pdf
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De RTS bevatten een verplicht template voor artikel 8 producten in Annex II6 en artikel 9 in Annex III7. Deze
bijlages specificeren de inhoud en presentatie van de precontractuele informatie (polisvoorwaarden) die
openbaar moet worden gemaakt. Het template bestaat uit een aantal vragen die beantwoord moeten worden.
Daarbij is sprake van een kwalitatieve beantwoording, maar wordt in sommige gevallen ook een zeer specifieke
grafische weergave vereist. Ook moet het template als bijlage aan het jaarverslag worden toegevoegd en moet
er sprake zijn van een vergelijking tussen het huidige verslagjaar aan voorgaande jaren.
Daarnaast specifiëren de RTS de inhoud en presentatie van de informatie die openbaar moet worden gemaakt
in periodieke verslagen voor financiële producten, aan de hand van een verplicht template. Over het publiceren
op de website bevat de wetgeving een lijst van 12 punten die van belang zijn. Ook zijn er voorschriften rondom
bijvoorbeeld het jaarverslag.
Let op: naast de verplichtingen in dit kader gelden ook de SFDR verplichtingen op entiteitsniveau (vorig kader).

Groene uitkomsten beslisboom: EU Taxonomie inzake financiële producten
De EU Taxonomie op financiële producten kan relevant zijn, maar dat hoeft niet. Dit is
afhankelijk van de SFDR-classificatie van de producten. Als u onder de SFDR valt, is ook één
van de groene uitkomsten voor u als verzekeraar van belang. Als u niet onder de SFDR valt,
zijn de groene uitkomsten niet van toepassing.
U valt niet onder de EU Taxonomie op financiële producten
Het door u aangeboden product wordt door de EU Taxonomie niet gezien als ecologisch duurzaam. Dit leidt
niet tot extra transparantie- of rapportageverplichtingen. Wel moet een verzekeraar in de precontractuele
informatie (polisvoorwaarden) en periodieke verslagen de volgende wettelijk verplichte aanvullende verklaring
opnemen:
“De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor
ecologisch duurzame economische activiteiten.”
U valt wel onder de EU Taxonomie op financiële producten
Als er sprake is van een artikel 8 of 9 product onder de SFDR dat tevens milieukenmerken promoot, valt het
product onder de EU Taxonomie op financiële producten.
Dit leidt tot rapportageverplichting in precontractuele informatie (polisvoorwaarden) en periodieke verslagen,
over:
1. Informatie over een of meerdere van de zes milieudoelstellingen waaraan de beleggingen binnen het
aangeboden product bijdragen.
2. Een beschrijving van hoe en in welke mate de beleggingen binnen het aangeboden product bijdragen
aan de zes milieudoelstellingen. De mate betreft het aandeel van de investeringen binnen het product
dat in lijn is met de EU Taxonomie, uitgedrukt in een percentage van de portefeuille.
3. De verklaring dat “Het beginsel geen ernstige afbreuk doen is alleen van toepassing op de
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor
ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende
deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame
economische activiteiten”
Anders dan de EU Taxonomie verplichtingen m.b.t. economische activiteit (rode blokken), speelt bij het
rapporteren met betrekking tot financiële producten de SFDR Level II RTS een rol in verplichtingen. Zo wordt
voor punt 2 gebruik gemaakt van het eerder beschreven Annex I8 van de RTS behorende bij artikel 4 van de
SFDR om aan te tonen dat er geen sprake is van ernstige afbreuk. Daarnaast zijn in Annex II9 en Annex III10
rapportagevereisten uit hoofde van de EU Taxonomie voor artikel 8 en 9 producten te vinden.
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https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_2_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_3_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5.pdf
8 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_1_EN_annexe_acte_autonome_part1_v6.pdf
9 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_2_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5.pdf
10 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_3_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5.pdf
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V. Concluderend
Nieuwe wetgeving dwingt verzekeraars om meer transparantie te bieden op het gebied van
duurzaamheid. Dit heeft zowel betrekking op de onderneming in zijn geheel als op de
producten die worden aangeboden. Enerzijds leidt dat voor verzekeraars tot extra werk: de
rapportagevereisten zijn diepgaand en gedetailleerd. Anderzijds kan de consument op basis
de wetgeving bewuster kiezen voor duurzame verzekeringsproducten. Daarmee biedt de
wetgeving mogelijk ook kansen voor verzekeraars met duurzame financiële producten. Mocht
u meer over dit laatste willen lezen, kijk dan ook eens naar onze Visie op Maatschappelijk
Verantwoord Verzekeren.
Door middel van deze publicatie hopen we u wegwijs te maken in nieuwe en bestaande weten regelgeving. Uiteraard horen we het graag indien u vragen heeft naar aanleiding van deze
publicatie. Daarnaast gaan we graag, free-of-charge, met u in gesprek om van gedachten te
wisselen over deze nieuwe vereisten.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!
Gijs Cremers
Tel. 06 82 43 53 64
gijs.cremers@sprenkelsenverschuren.nl

Patrick Tuin
Tel. 06 42 27 88 78
patrick.tuin@sprenkelsenverschuren.nl

Caroline Bosch
Tel. 06 83 23 68 76
caroline.bosch@sprenkelsenverschuren.nl

Marijn Momma
Tel. 06 82 55 79 95
marijn.momma@sprenkelsenverschuren.nl
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