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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

De markt voor duurzame obligaties groeit erg hard, maar
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hoe groen die obligaties precies zijn is niet altijd
duidelijk. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
is meer aandacht voor de transparantie op deze markt
noodzakelijk. De toezichthouder pleit daarbij vooral voor
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Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

meer standaardisatie.
Een duurzame obligatie, ook wel green bond genoemd, is een
obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten.
Denk bijvoorbeeld aan leningen voor duurzaam vastgoed of de
verduurzaming van openbaar vervoer.
In de ogen van de AFM is het belangrijk dat bij de uitgifte van dit
soort schuldpapier 'greenwashing' wordt voorkomen. Dat is als
bedrijven of organisaties zich groener of maatschappelijk
verantwoorder voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. De financiële
waakhond kan niet aangeven of dit laatste op grote schaal gebeurt.
De toezichthouder kreeg bij zijn verkenning van de duurzame
obligatiemarkt in Nederland medewerking van twintig belangrijke
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spelers in die markt, waaronder uitgevende instellingen, grote
beleggers en banken.
Een van de conclusies is dat de markt momenteel verschillende
standaarden kent. De AFM is daarom voorstander van voorstellen
van de Europese Commissie om meer eenheid aan te brengen. In
haar toezicht op prospectussen streeft de AFM ook naar meer
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transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van de
opbrengsten en de beschrijving van de impact van een groene
investering.
Transparantie is volgens de AFM ook gewenst in de rapportage
van relevante niet-financiële informatie. De toezichthouder pleit
ervoor dat uitgevende instellingen jaarlijks specifieker en met
meer diepgang hierover rapporteren.
Bron: ANP/AFM
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Grote bedrijven voor
groene insteek bij
herstel uit crisis
Groene ambities moeten als
hoeksteen dienen voor de
herstelplannen uit de
coronacrisis. Daarvoor pleiten
bijna 250 Nederlandse bedrijven,
onder de leiding van Jan... 
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DNBulletin:
Biodiversiteit en de
financiële sector: een
kruisbestuiving?
De financiële sector loopt risico’s
als gevolg van
biodiversiteitsverlies. 
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Shell-topman: crisis
bemoeilijkt duurzame
ambities
De coronacrisis, die onder meer
de vraag naar olie drukt,
bemoeilijkt de duurzaamheidsslag
waar olie- en gasreus Shell voor
staat. 

NIEUWS

03 juni 2020

'Economie zonder afval
in 2050 is nog ver weg'
Een economie die geen afval meer
produceert en die er volgens de
overheid al in 2050 moet zijn, is
nog ver weg. Momenteel worden
bij minder dan een kwart van de...
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Hoekstra: geen reden
om bang te zijn voor
bankencrisis
Hoewel veel bedrijven
"rampzalige tijden" doormaken,

ziet minister Wopke Hoekstra
(Financiën) "geen enkele
aanleiding" om te denken dat de
coronacrisis uitmondt... 
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