
AFM ESG rapport: 
concretiseren en uitwerken 

Op 10 november 2022 publiceerde de AFM de resultaten
van het marktbrede onderzoek naar de naleving door
pensioenfondsen en PPI's van de Taxonomieverordening
en de Sustainable Finance Disclosure Directive (SFDR).
Wat bleek uit dit rapport? En wat kan de sector hierna
verwachten? We bespreken de belangrijkste take-aways
in dit blog. 

In 2022 heeft de AFM de naleving van de SFDR- en
Taxonomie bepalingen door de financiële sector onder-
zocht. In november publiceert de AFM de drie rapporten
naar aanleiding van de onderzoeken die hierover gaan: het
rapport voor banken, beleggingsondernemingen en
verzekeraars, het rapport voor beheerders van beleggings-
instellingen en ICBE's en het rapport voor pensioenfondsen
en PPI's. Op basis daarvan concludeert de AFM dat de
financiële sector de eerste stappen heeft gezet én dat er
nog genoeg werk aan de winkel is. In dit blog richten we
ons op het rapport voor pensioenfondsen en PPI's.  

Waar gaat het onderzoek over?

Sinds 10 maart 2021 is de SFDR level 1 van kracht. Dit
vereist dat pensioenfondsen op een hoog niveau
transparant zijn over duurzaamheid. Level 2, dat 1 januari
2023 van kracht gaat, gaat een stap verder en vereist meer
detail dan level 1.

In de SFDR staan eisen ten aanzien van de informatie-
voorziening op de website, in het jaarverslag en in de
precontractuele informatie (Pensioen 1-2-3). De eisen
hebben betrekking op het niveau van de entiteit (het
pensioenfonds) en op de producten (de pensioenregeling-
(en). Op entiteitsniveau moesten pensioenfondsen onder
andere aangeven of ze de negatieve impact op duurzaam-
heidsfactoren in investeringsbeslissingen meewegen (art. 4
SFDR). Verder moesten pensioenfondsen hun regeling
(productniveau) classificeren en aangeven of deze duur-
zaamheidskarakteristieken promoot (art 6 en 8 SFDR).    

Wat werd van de sector verwacht? 



Verder moesten pensioenfondsen die een milieu-
doelstelling hebben, aangegeven welk percentage
van hun portefeuille voldoet aan de taxonomie-
verordening. In het aangehaald onderzoek heeft de
AFM zich gericht op de naleving van zowel SFDR-
vereisten als de vereisten uit de Taxonomie-
verordening. Op basis van deze verordening zijn er
vereisten wanneer beleggingen bezien kunnen
worden als ‘ecologisch duurzaam’. De verordening
bevat enkele milieudoelstellingen gerelateerd aan
klimaatveranderingen, en onder meer de vereiste
om na te gaan in hoeverre de onderliggende
beleggingen bijdragen aan deze milieudoel-
stellingen.     

Wat blijkt uit het rapport?

De duurzaamheidsrisico's zijn niet voldoende
concreet, of er ontbreekt een toelichting
waarom er geen rekening mee werd gehouden; 
In geval van het ‘promoten’ (classificatie artikel
8 SFDR of ‘lichtgroen’) zijn de ecologische
en/of sociale kenmerken nog niet beschreven
of te abstract; 
Er heerst verwarring over de scope van artikel
3 en 6 SFDR, de AFM verwacht dat de
duurzaamheids-informatie in de Pensioen 1-2-3
voldoet aan artikel 6 SFDR;  
De duurzaamheidsinformatie moet o.a. ver-
duidelijken aan welke milieudoelstelling van de
Taxonomieverordening wordt bijgedragen door
de onderliggende beleggingen. Ook dient de
voorgeschreven verklaring opgenomen te
worden ten aanzien van onder meer het ‘geen
ernstige afbreuk doen´ aan de milieudoel-
stellingen uit de Taxonomieverordening. Het
gaat hierbij om zowel de precontractuele
informatie (Pensioen 1-2-3) als de periodieke
verslaggeving.  

De AFM legt voor veel van de bepalingen uit waar
de lat nog niet werd behaald. En vaak ook welk
deel van de pensioensector daar niet aan voldeed.
De AFM kaart onder meer de volgende punten
aan: 



En wat is er dan nog nodig? 

Maak de duurzaamheidsinformatie con-
creter. Bijvoorbeeld door uit te leggen
welke benchmark of index gehanteerd is
of wat uit onderzoeksresultaten is ge-
komen.  
Maak de duurzaamheidsinformatie bo-
vendien begrijpelijker. Dit kan door de
inzet van deelnemerpanels of deel-
nemersonderzoeken.  
Publiceer de verplichte informatie,
wanneer dat nog niet is gedaan.  
Controleer of per 1 januari 2023 met de
duurzaamheidsinformatie nog steeds
voldaan wordt aan de transparantie-
vereisten, omdat dan meer bepalingen
van kracht worden. 

In grote lijnen roept de AFM op tot de
volgende acties: 

Verder spreekt de AFM uit dat zij ver-
beteringen verwacht, wanneer het vervolg-
onderzoek uitgevoerd gaat worden. Af-
wachten is dus geen optie.  

Wordt door dit rapport nu alles
duidelijk? 
In één woord: nee. De AFM rapporteert
begrijpelijkerwijs over de marktbrede con-
clusies. Niet bij ieder aandachtspunt geeft de
AFM een duidelijk voorbeeld wat er mis is
gegaan, of hoe het wel moet. Verder 

Wat moet ik nu eerst doen? 
Het is verstandig om met behulp van de
aandachtspunten uit het rapport het eigen
beleid en de eigen duurzaamheids-informatie
na te lopen. Verder is het van belang om de
voorbereidingen te treffen voor de ESG-
wetgeving die in werking treedt per 1 januari
2023, namelijk een deel van de Tax-
onomieverordening en de Regulatory Tech-
nical Standards (RTS) onder de SFDR (level
2).   

Gezien de formuleringen in het rapport, is
het onwaarschijnlijk dat de AFM op korte
termijn overgaat tot marktbrede (formele)
handhaving bij de naleving van de Tax-
onomie en SFDR-bepalingen. Zolang er in de
uitvoering vooruitgang geconstateerd wordt,
zal de AFM zich voor nu meedenkend
opstellen en vermoedelijk met (meer) best
practices komen. Deze situatie kan anders
zijn, als er geen vooruitgang wordt ge-
constateerd. De vraag is dan in eerste
instantie hoe kenbaar de bepalingen zijn
waar niet aan voldaan wordt. De publicaties
van de AFM helpen daarbij, omdat zij daarin
ook probeert meer duidelijkheid te geven
over deze normen. 

benoemt de AFM ook dat er nog genoeg
onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld omdat
het nog lastig is om aan de juiste (betrouw-
bare) data te komen.   
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