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AFM: informatie over duurzaamheid beleggingen
kan beter
Beleggingsfondsen zouden beleggers beter kunnen informeren over duurzaamheid dan nu het geval is. De
informatieverscha

ng hierover is nog vaak te algemeen.

Dat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daardoor krijgen beleggers volgens de toezichthouder te weinig
inzicht in waar ze in investeren.
Dit komt naar voren uit een verkennend onderzoek onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Meer dan vier
op de tien fondsen wordt gepresenteerd als 'duurzaam'. Maar de AFM plaatst hier vraagtekens bij.
Bij 46 fondsen is gekeken of het duurzaamheidspredicaat op basis van de verschafte informatie op zijn plaats lijkt,
geeft de nanciële waakhond aan. Voor slechts een deel was dit het geval.

Geen diepgang
De onderzochte 'duurzame' fondsen hebben informatie over duurzaamheidsrisico's opgenomen in het prospectus,
maar deze blijkt in veel gevallen te algemeen en mist volgens de AFM diepgang. Een concrete beschrijving van de
'duurzame doelstelling' van het fonds ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of
sociale kenmerken die het fonds wil promoten.
Het onderzoek richtte zich op nieuwe regels waarvan bepaalde technische standaarden nog de nitief moeten worden
vastgesteld. Ook komt er nog nieuwe wetgeving aan, die relevant is. De AFM verwacht van de markt wel dat de
leerpunten uit het rapport worden opgepakt. De toezichthouder volgt dit nauwlettend.
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Miljoenennota: extra geld voor klimaatverandering
Vanwege de demissionaire status doet het kabinet alleen gerichte
investeringen "op terreinen waar dat niet kan wachten", zoals de
klimaatverandering. Dat blijkt... 

NIEUWS

17 september 2021

ING bouwt kredietverlening aan olie- en gassector
sneller af
ING Groep wil zijn kredietverlening aan bedrijven in de fossiele industrie
sneller afbouwen dan eerder gepland. De nanciële instelling wil zijn CO2voetafdruk... 
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Accountants en andere klimaatridders zijn hard nodig
Het gaat er niet om of accountants de wereld redden. Het gaat erom of ze gaan
doen waar ze goed in zijn: toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie. 
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ING: digitaliseren heeft prioriteit bij grote bedrijven
Grote Nederlandse bedrijven vinden het net iets belangrijker om zich op
digitaal vlak te verbeteren dan te verduurzamen. 
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NBA publiceert 'Handleiding klimaat' voor
accountants
De NBA publiceert een nieuwe 'Handleiding Duurzaamheid: Klimaat'. De
uitgave biedt accountants, in welke rol dan ook, handvatten rondom het
thema klimaat. 

