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Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR) 

De Verordening inzake 
informatieverschaffing – ook wel de 
Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR) genoemd – verplicht 
Post Vermogensbeheer als financiële 
instelling om duurzaamheidsinformatie 
openbaar te maken.  
 
Dit houdt in dat we duidelijk maken of, 
en indien dat het geval is, welke 
duurzaamheidsrisico’s we integreren in 
onze beleggingsprocessen, en of we 
negatieve duurzaamheidseffecten 
meewegen bij het maken van onze 
beleggingsbeslissingen. 

Daarnaast is Post Vermogensbeheer 
verplicht om aan te geven hoe we de 
duurzaamheidsresultaten van de 
effecten waarin wij beleggen meten en 
monitoren. In dit document 
verschaffen we je hierover zo 
uitgebreid mogelijk informatie. 

Aanleiding 

Voor duurzaamheid en duurzaam 
beleggen waren nog geen uniforme 
bepalingen die bepaalden wat nu 
eigenlijk met duurzaam werd bedoeld. 
Daardoor konden financiële partijen als 
banken, investeerders, 
vermogensbeheerders en verzekeraars 
zelf bepalen of een investering 
duurzaam was. 

In de praktijk leidde dit tot 
greenwashing: een investering wordt 
voorgesteld als goed voor het milieu 
terwijl dat niet zo is. Om daar één lijn 
in te trekken heeft het Europees 
Parlement nieuwe criteria opgesteld 
om dit te voorkomen. Met die nieuwe 
criteria kan je bijvoorbeeld straks als 
belegger zien hoe goed een bank of 

vermogensbeheerder het doet op de 
Europese ‘duurzaamheidsmeetlat’. 

Duurzaamheidsrisico’s 

Een belangrijk onderdeel van de SFDR 
is het in kaart brengen van de 
duurzaamheidsrisico’s die worden 
gelopen. Zoals bekend, kent beleggen 
risico’s. Zo loop je het risico op 
koersschommelingen maar ook loop je 
risico als de rente stijgt of daalt. 
Daarnaast kent beleggen een 
duurzaamheidsrisico. 

Een duurzaamheidsrisico is een 
gebeurtenis op Environment (milieu), 
Social (mens en maatschappij) en 
Governance (behoorlijk bestuur)- 
gebied die mogelijk een negatieve 
invloed kan hebben op de waarde van 
een belegging.  

Denk bijvoorbeeld aan de waarde van 
beleggingen in zeer CO2-intensieve 
sectoren. Die waarde zou – als gevolg 
van het risico van klimaatverandering – 
wel eens kunnen gaan dalen, omdat 
het businessmodel van die bedrijven 
op de lange termijn niet houdbaar is. 
 
Bijgaand volgt een overzicht van 
duurzaamheidsrisico’s waar rekening 
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meer gehouden wordt. 
 
Milieu 

• Klimaatveranderingsstrategie 

• Biodiversiteit 

• Water-effeciëncy 

• Energie-effeciëncy 

• Carbonintensiteit 

• Milieubeheersysteem 

Mens en maatschappij 

• Gelijke kansen 

• Vrijheid van vereniging 

• Gezondheid en veiligheid 

• Mensenrechten 

• Klant- en product 
verantwoordelijkheid 

• Kinderarbeid 

Behoorlijk bestuur 

• Bedrijfsethiek 

• Naleving wet- en regelgeving 
(compliance) 

• Onafhankelijk bestuur 

• Bonuscultuur 

• Aandeelhouder democratie 

De bepaling van 
duurzaamheidsrisico’s 

Om te bepalen met welke risico’s Post 
Vermogensbeheer rekening moet 
houden maakt Post Vermogensbeheer 
gebruik van verschillende maatstaven 
en de ESG scores van onder andere  
Sustainalytics en S&P global.  
 
Een ESG-risicoscore is een graadmeter 
die weergeeft in welke mate een 
investering in een onderneming het 
risico loopt om op een negatieve 
manier in waarde beïnvloed te worden 
door inbreuken op de 
duurzaamheidsprincipes. Hier kijkt men 
zowel naar inbreuken op het vlak van 

milieu, mens  en maatschappij als 
behoorlijk bestuur. 
 
Toetsing van duurzaamheidsrisico’s 

Om de beleggingsportefeuille van Post 
Vermogensbeheer te toetsen op de 
duurzaamheidsrisico’s wordt er gebruik 
gemaakt van de SFDR Classificatie. 

De SFDR maakt onderscheid tussen 3 
categorieën die lopen van grijs tot en 
met donkergroen.  

1. Grijs zijn de financiële producten 
die niet als duurzaam worden 
gepromoot. 

2. Lichtgroen (art. 8) financiële 
producten die ecologische of 
sociale kenmerken promoten. 

3. Donkergroen (art. 9) financiële 
producten die duurzame 
beleggingen ten doel hebben.  

Waarin wordt belegt bij Post 
Vermogensbeheer ? 

Allereerste maken onze eigen analyse 
waarbij de beleggingsexperts van Post 
Vermogensbeheer een afweging van 
de beschikbare beleggingen. Hier 
wordt naar de specifieke samenstelling 
van de belegging gekeken en 
zodoende bepaald welke belegging de 
beste selectie is voor de portefeuille. 
Hierbij worden de navolgende 
vereisten in aanmerking genomen: 
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Op basis van onze vereisten: 

1. De samenstelling van beleggingen 
moet ervoor zorgen dat onze de 
standaard portefeuille voor 
tenminste 30% bestaat uit 
beleggingen met een SFDR 
Classificatie artikel 9 (donkergroen); 

2. Fondsen mogen niet beleggen in 
bedrijven die zich bezighouden met 
tabak, nucleaire energie, 
volwassenvermaak, gokken en/of 
wapens. 

Op basis van eigen analyse: 

1. In sommige gevallen stelt de 
fondsaanbieder extra informatie 
beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan 
presentaties met diepgaande 
analyses over de fondsen. Hier 
kunnen nieuwe inzichten uit 
voortkomen; 

2. Fondsbeheerders kunnen grote 
invloed uitoefenen op het 
(duurzame) beleid van de bedrijven 
waarin ze beleggen. Dit doen ze 
door actief aandeelhouderschap uit 
te oefenen. Bij Post 
Vermogensbeheer vinden we het 
belangrijk dat fondsbeheerders die 
taak op zich nemen; 

3. De ETF’s die in aanmerking komen 
voor de Post Vermogensbeheer 
modelportefeuille volgen in vele 
gevallen allemaal hun eigen 
benchmarkindex, zelfs als ze zich 
richten op dezelfde regio of 
beleggingscategorie. Bij Post 
Vermogensbeheer analyseren we 
hoe die benchmarkindices zijn 
opgebouwd en welke index het 
best past bij het Post 
Vermogensbeheer duurzame 
beleid. 

De portefeuille wordt periodiek 
geëvalueerd. Hierbij worden alle 
bovenstaande punten meegenomen.  

Door verschillende omstandigheden 
kan het voorkomen dat een fonds uit 
onze portefeuille (tijdelijk) niet aan de 
gestelde eisen voldoet. 

Wanneer een fonds uit onze 
portefeuille niet voldoet aan de harde 
criteria en/of volgens onze eigen 
analyse niet meer voldoende rekening 
houdt met duurzaamheidsrisico’s 
nemen we hiervoor een verklaring op. 
Ook kijken we dan naar eventuele 
alternatieven voor het fonds. De 
evaluatie vindt plaats tijdens de interne 
beleggingsvergadering. 
 
Resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst!  
Post Vermogensbeheer is 
geregistreerd bij de AFM en wordt 
mede gecontroleerd door de DNB.  


