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I N K O M E N  U I T  V E R M O G E N

 
 
 
Weijerman Vermogensbeheer biedt aan haar relaties individueel vermogensbeheer aan. 
Hieronder wordt omschreven hoe wij omgaan met duurzaamheid in ons beleggingsbeleid.  
 
Wat is duurzaamheid? 
De Verenigde Naties heeft in 1987 duurzaam gedefinieerd als: “de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen”. 

Inmiddels wordt vaak de term ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance) gebruikt en 
worden bedrijven getoetst aan 17 verschillende criteria waaronder energieverbruik, klimaat, 
beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.  
 
Er is een brede consensus dat ESG-doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creëren voor 
bedrijven en dus ook voor de beleggingen. Duurzaam beleggen dient de maatschappij, creëert 
daarmee extra waarde en beperkt het risico.  
 
Bij het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen wordt ESG meegewogen bij de selectie 
van aandelen, obligaties en fondsen (ETF’s) bij het vermogensbeheer. We gebruiken hiervoor 
verschillende bronnen. MSCI geeft een rating aan bedrijven van C (niet duurzaam) tot AAA 
(zeer duurzaam). Het Noorse Staatspensioenfonds geeft aan welke bedrijven zij uitsluiten en  
om welke reden.  
 
In deze Verordening wordt onder "duurzaamheidsrisico" verstaan een gebeurtenis of 
omstandigheid op ecologisch-, sociaal- of governancegebied verstaan die, indien deze zich 
voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 
 
Groen, licht groen of grijs? 
De Europese Unie heeft de duurzaamheid in de financiële diensten vastgelegd in de  
Europese Verordening 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
“betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector”.  
Deze Verordening streeft naar een Europese harmonisering van het duurzaamheidsbeleid.  
We kunnen het beleid volgens de Verordening onderverdelen in drie categorieën: 
 

• Beleggen zonder specifiek rekening te houden met duurzaamheid (artikel 6 van de 
Verordening wordt als grijs aangemerkt).  
  

• Beleggen, rekening houdend met duurzaamheid. Dit staat in artikel 8 van de 
Verordening en wordt als licht groen aangemerkt oftewel ESG. Duurzaamheid  
wordt als beleggingsdoelstelling gepromoot. 
 

• Beleggen met als voornaamste doel duurzaamheid. Dit staat in artikel 9 van de 
Verordening en wordt als groen aangemerkt oftewel SRI (Social Responsible 
Investing), ‘streng duurzaam’. Duurzaamheid als voornaamste doel. 
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I N K O M E N  U I T  V E R M O G E N

 

Het beleggingsbeleid van WVB is primair gericht om een zo goed mogelijk rendement te 
behalen bij het risico dat het beste past bij u als cliënt. De mate van duurzaamheid in de 
beleggingsportefeuille zal in onderling overleg worden bepaald.  
 
Huidige stand van zaken 
Op dit moment (maart 2021) is nog veel onduidelijk over de praktische uitvoering van de 
Verordening. WVB houdt bij haar beleggingsbeleid rekening met de ESG-normen.  
Zo wordt er gekeken naar de rating van ondernemingen en op welke onderdelen ze het goed 
of juist niet goed doen.  
 
Wij houden in onze analyses nadrukkelijk rekening met positieve en negatieve ESG-aspecten 
door middel van diepgaand onderzoek. Echter, op dit moment houden we nog geen rekening 
met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen voor de duurzaamheidsfactoren op 
‘entiteitsniveau’, zoals beschreven in de SFDR. Dit is vooral te wijten aan het niet 
beschikbaar zijn van alle benodigde gegevens van de bedrijven waarin wordt belegd en aan de 
vertraagde richtlijnen over de vorm waarin deze naleving moet worden vastgelegd. 
  
Wij verwachten dat de beschikbaarheid van gegevens van bedrijven in portefeuille in de loop 
van de tijd zal verbeteren, bijvoorbeeld met het ingaan van de richtlijn van de Europese 
Commissie inzake de Non-Financial Reporting Directive. Er kunnen echter nog steeds 
problemen ontstaan bij het verkrijgen van relevante informatie over bedrijven buiten de EU, 
met name in opkomende markten, of over bedrijven waarin wordt belegd binnen de EU die 
niet zijn onderworpen aan openbaarmakingsverplichtingen op het gebied van duurzaamheid. 
  
Vanzelfsprekend blijft Weijerman Vermogensbeheer streven naar maximale transparantie en 
blijven wij ons standpunt ten aanzien van ongunstige effecten op duurzaamheid op 
‘entiteitsniveau’ beoordelen naarmate de kwaliteit van de beschikbare informatie verbetert. 
Wij zijn voornemens om de invloed van ‘adverse impacts’ op beleggingsbeslissingen voor 
alle duurzaamheidsfactoren op individuele bedrijven als op productniveau op te nemen 
conform artikel 8 van de SFDR. 
 
Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid binnen Weijerman Vermogensbeheer kent geen directe koppeling met 
duurzaamheidsdoelstellingen of – risico’s in relatie tot onze beleggingsportefeuilles. Er zijn 
dan ook geen perverse prikkels in het beloningsbeleid om wel of niet duurzaam te beleggen.  
De beslissing om niet, ESG of duurzaam te beleggen, ligt dan ook alleen bij onze cliënten. 
 
 

 
 


