
Werken aan een duurzamere wereld: 

een ethische en fiduciaire plicht



The heat is on: verwachtingen stakeholders nemen toe
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Maar wat is duurzaam: ieder geeft zijn eigen invulling
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Doel vandaag 

(B) Claim en advies omtrent 

duurzaamheid niet vrijblijvend

Nieuwe wetgeving helpt adviseur om klanten te 

begeleiden op het gebied van duurzaamheid
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(A) Hoe werkt Zwitserleven aan 

een betere wereld

Het maximaliseren van financieel 

rendement én maatschappelijke impact



(A) 

Hoe werkt Zwitserleven aan 

een betere wereld



Situatie: we gebruiken meer dan de aarde kan genereren
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Complexiteit: grenzen van onze planeet worden overschreden
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Aantal soorten dat uitsterft 

per miljoen per jaar: >100 
(grens is 10)

Hoeveelheid N2 per jaar die door 

de mens uit de atmosfeer wordt 

gehaald: 121 ton 
(grens is 35)

Hoeveelheid koolstofdioxide 

(CO2) in de atmosfeer: 412 ppm
(grens is 350)



Gevolg: druk op aarde is bedreiging voor wereldeconomie
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Meerdere wegen: integratie van duurzaamheid in beleggen
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Uitsluiten

Integreren

Impact

Het meenemen van de relevantie van een 
duurzaamheidsfactor voor de financiële performance.

Het uitsluiten van sectoren of ondernemingen uit een 
beleggingsportefeuille als ze niet voldoen aan 

specifieke ESG-criteria.

Gerichte beleggingen die een aantrekkelijk rendement 
opleveren én een meetbaar positief effect hebben op de 

samenleving en het milieu.



Stelling nemen

• Welk onderdeel van duurzaamheid vinden klanten het belangrijkste in 

hun keuze voor een pensioenaanbieder:

A. Voorkomen van negatieve impact door niet te beleggen in bedrijven die 

bijvoorbeeld bedrijven die mensenrechten schenden.

B. Mitigeren van duurzaamheidsrisico’s in portefeuilles.

C. Creëren van positieve impact door te beleggen in oplossingen, zoals 

duurzame technologieën, voor maatschappelijke problemen

D. Geen van allen
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Zwitserleven: verduurzaming in 2020 
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Uitsluiten

Integreren

Impact

Het meenemen van de relevantie van een 
duurzaamheidsfactor voor de financiële performance.

Het uitsluiten van sectoren of ondernemingen uit een 
beleggingsportefeuille als ze niet voldoen aan 

specifieke ESG-criteria.

Gerichte beleggingen die een aantrekkelijk rendement 
opleveren én een meetbaar positief effect hebben op de 

samenleving en het milieu.



Zwitserleven: anticiperen op aanstaande transities

Negatieve impact

Positieve impact

Binnen de grenzen van 
onze planeet

Buiten de grenzen van 
onze planeet
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Uitsluiten: Niet beleggen in entiteiten die 
onze ethische principes schenden

Positieve impact: Investeren in 
oplossingen om een positieve en 

bewuste bijdrage te leveren aan de 
SDG's

Transitie: Mate waarin beleggingen 
worden blootgesteld aan materiële 

fysieke en transitie risico's

positieve impact

neutraal

onacceptabel gedrag

In transitie

Negatieve impact

Positieve impact
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Zwitserleven: beleggen in transitie én duurzame oplossingen
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(B) Claim en advies omtrent 
duurzaamheid niet 

vrijblijvend



Stelling nemen

• Er is voldoende informatie beschikbaar over het 

duurzaamheidsgehalte van aanbieders om een gedegen advies te 

verzorgen aan klanten:

A. Helemaal mee eens

B. Mee eens

C. Geen mening

D. Oneens

E. Helemaal oneens

15



EU: meer verplichte transparantie, te beginnen met SFDR
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Onderdeel van het EU 
Sustainable Finance 

Action Plan

Regelgeving die 
transparantie over 

duurzaamheid verplicht 
stelt

Heeft als doel 
het risico op

greenwashing te
verkleinen



EU: ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op
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SFDR Level 1 
gepubliceerd

4 februari 2021: SFDR 
Level 2 vereisten 

aangekondigd (met 
vertraging) 

10 maart 2021: 
SFDR eerste 

implementatieda
tum voor 

toelichtingen op 
entiteit- en 

productniveau

Verwachte datum 
voor Taxonomie 1 

januari 2022

1 januari 2022: 
Verwachte deadline 
voor voor naleving 
van SFDR Level 2-

vereisten



Kern van SFDR: verplichte transparantie
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Integratie van 

duurzaamheidsrisico’s

(artikel 3)

In het beleggingsbeleid moet 

worden vastgelegd hoe 

duurzaamheidsrisico’s worden 

geïntegreerd in 

beleggingsbeslissingen of bij 

beleggingsadvies.

.

Partijen moeten in een verklaring 

over het ‘due diligence’ beleid op 

hun website beschrijven of en hoe 

zij omgaan met de ‘belangrijkste 

ongunstigste effecten van 

beleggingsbeslissingen’.

Ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen 

(artikel 4)

Beloningsbeleid 

(artikel 5)

Om buitensporige 

duurzaamheidsrisico’s te 

voorkomen, moeten deze risico’s 

in het beloningsbeleid worden 

meegenomen.

https://www.actiam.com/4991c9/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/principle-adverse-impact-statement.pdf
https://www.actiam.com/493e6e/siteassets/3_over-actiam/documenten/nl/beloningsbeleid-2020.pdf
https://www.actiam.com/49933d/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/a-actiam-sustainable-investment-policy.pdf


Kern van SFDR: categorisering eigen producten
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Art. 9 – Producten die duurzame 
beleggingen tot doel hebben

Art. 8 – Producten die de 
duurzaamheidskenmerken ecologisch 
en sociaal (ES-kenmerken) promoten

Art. 6 – Producten die geen duurzaamheids-
kenmerken promoten en geen duurzame 
beleggingen tot doel hebben.

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Zwitserleven Credits Fonds

Zwitserleven Long Duration Fonds

Zwitserleven Medium Duration Fonds

Zwitserleven Selectie Fonds

Verplichte opname in 
prospectus

https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/fondsen/zwitserleven-wereld-aandelenfonds/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/fondsen/zwitserleven-credits-fonds/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/fondsen/zwitserleven-long-duration-fonds/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/fondsen/zwitserleven-medium-duration-fonds/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/fondsen/zwitserleven-selectie-fonds/


EU Taxonomie: bijdrage aan klimaatdoelen EU
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De EU heeft een lijst

gepubliceerd van 

economische activiteiten die 

bijdragen aan de 

klimaatdoelstellingen

De lijst moet worden 

gebruikt door grote 

bedrijven in de rapportage 

over hun duurzaamheid

Ook voldoet het bedrijf aan 

het ‘geen significante 

afbreuk’-criterium en de 

minimumgaranties. 

Onder andere 

vermogensbeheerders en 

pensioenfondsen moeten 

periodiek rapporteren over 

de mate van allignment met 

de EU taxonomie

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf


EU Taxonomie: hoe werkt het in de praktijk?
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Bron: PWC

Taxonomie-conformiteit van het fonds: 48%



SFDR en EU taxonomie: de holy grail?
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+ Uniforme wijze van 
rapporteren

+ Producten makkelijker te 
vergelijken

+ Ontmoedigd greenwashing 
(ten dele)

− Uitwerking biedt nog veel 
onzekerheid

− Beperkt tot klimaatdoelen 
van de EU

− Weinig inzicht in 
duurzaamheidsrisico’s 




