
 

Waar gaat uw duurzaamheidsvoorkeur naar uit?   
 

Naast uw kennis en ervaring, beleggingsdoelen, beleggingshorizon en risicobereidheid willen wij uw 

beleggingsvoorkeur op het gebied van duurzaamheid in kaart brengen. Dit is van belang voor het 

compleet maken van uw profiel. Daarnaast geeft dit u inzicht in de manier waarop wij duurzaam 

beleggen voor onze relaties en of dit aansluit op uw wensen. 

 

Heeft u een speciale voorkeur op het gebied van duurzaam beleggen? Zo ja, welke voorkeur is dit? 

Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij als vermogensbeheerder én u als belegger beoordelen of 

ons beleggingsbeleid wel of niet voldoet aan de manier waarop u duurzaam beleggen interpreteert. 

Drie methoden om duurzaamheid te toetsen 
Er zijn vanuit nieuwe Europese wet- en regelgeving drie methoden vastgesteld om duurzaamheid te 

toetsen. Hieronder geven wij meer informatie over deze verschillende methoden. U kunt aan de hand 

van deze uitleg beoordelen waar uw voorkeur naar uitgaat.   

1. Duurzame beleggingen (SFDR) 
Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in bedrijven met respect voor milieu en klimaat, een sociale 

omgang met mens en dier en een fatsoenlijk ondernemingsbestuur, zoals integer gedrag en hoog 

niveau van transparantie en verantwoording.  

Via de SFDR methode wordt een belegging enkel duurzaam genoemd als het een concrete 

doelstelling nastreeft op het gebied van milieu of maatschappij en als er wordt voldaan aan goed 

ondernemingsbestuur. Als een bedrijf bijdraagt aan een milieudoelstelling mag het tegelijkertijd 

géén schade aanrichten aan maatschappelijke of bestuurlijke doelstellingen, en vice versa. Het 

begrip ‘duurzame beleggingen’ wordt verder beschreven in de SFDR regelgeving (Sustainable 

Finance Disclosure Regulation).  

Voorbeeld 

Een bedrijf bouwt een duurzaam windmolenpark, zorgt goed voor zijn arbeiders én voert integere 

bedrijfsvoering. Als toch blijkt dat de arbeiders onder slechte omstandigheden moeten werken of 

er een bestuurlijk schandaal aan het licht komt, dan zal deze onderneming niet meer voldoen aan 

de SFDR criteria. 

2. Ecologisch duurzame beleggingen (EU taxonomie) 
Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van 

klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan en tevens voldoen aan de door de 

wetgever vastgestelde strenge criteria.  

 

De EU taxonomie bepaalt of een bedrijf ecologisch duurzame activiteiten uitvoert of niet. Dit systeem 

stelt vast of een belegging wel of niet bijdraagt aan een beter milieu. De EU taxonomiewetgeving stelt 

verschillende strenge criteria waar een onderdeel of productielijn van een bedrijf aan moet voldoen 

om als ‘ecologisch duurzaam’ te worden aangemerkt.  

 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/duurzaamheid-sfdr


 

Voorbeeld 1 

Een bedrijf bouwt een windmolenpark op zee en draagt daarmee bij aan het oplossen van het 

klimaatprobleem. Als dit windmolenpark niet op zee maar in een beschermd natuurgebied wordt 

gebouwd, voldoet dit project niet aan alle eisen van de EU taxonomie. Dit windmolenpark zal om deze 

reden dus niet worden geclassificeerd als ‘ecologisch duurzaam’. 

 

Voorbeeld 2 

Kledingmerk Adidas maakt in één van haar productielijnen uitsluitend gebruik van gerecycled plastic. 

Deze productielijn voldoet aan alle vereisten van de EU taxonomie. Toch wordt een belegging in Adidas 

niet bestempeld als ‘ecologisch duurzaam’ op het moment dat andere bedrijfsonderdelen niet voldoen 

aan bovengenoemde wetgeving.  

3. Beleggingen die negatieve gevolgen op duurzaamheid meewegen (PAI) 
Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste 

nadelige effecten op duurzaamheid. Deze belangrijkste effecten worden de Principal Adverse Impacts 

genoemd (afgekort: PAIs). 

 

Elk bedrijf heeft impact op het milieu en de maatschappij. Deze impact kan positief of negatief zijn. 

Een PAI-indicator berekent de impact van een belegging op het gebied van Environment, Social en 

Governance (ESG). Denk aan CO2-uitstoot, zorgvuldigheid op gebied van genderdiversiteit en 

blootstelling aan corruptie of andere schandalen.  

 

Voorbeeld 

Olieconcern Shell zet zich actief in voor het bouwen van windmolenparken. Dit verlaagt de negatieve 

impact die het bedrijf heeft op het milieu. Als Shell juist investeert in fossiele brandstoffen met een 

hogere CO2-uitstoot tot gevolg, verhoogt dit de negatieve impact op duurzaamheid. 

 

 
  



 

Welke duurzaamheidsmethode hanteren wij?  
Uw duurzame portefeuille bij topcapital wordt voor 100% ingevuld met beleggingen die voldoen aan 

de duurzame criteria van de SFDR zoals vermeld onder punt 1. Wij kiezen als vermogensbeheerder 

voor een duurzame beleggingsoplossing die aansluit op onze beleggingsfilosofie, wat betekent dat we 

geen concessies doen aan onze basisprincipes die luiden: lage kosten, brede spreiding en goede 

verhandelbaarheid. 

 

Het is bij topcapital niet mogelijk om te kiezen voor ecologisch duurzame beleggingen zoals vermeld 

onder punt 2 of voor beleggingen die negatieve gevolgen op duurzaamheidsfactoren meewegen zoals 

genoemd onder punt 3. Beleggingen volgens de EU taxonomie en PAI toetsing  conflicteren direct met 

onze beleggingsfilosofie (onder andere lage kosten, brede spreiding en goede verhandelbaarheid).  

 

Tevens geldt dat bedrijven specifieke informatie moeten verstrekken om vast te kunnen stellen of een 

belegging aan alle criteria voldoet. Echter, door gebrek aan voldoende data is voor ons als 

vermogensbeheerder niet goed in kaart te brengen of een bedrijf aan de eisen voldoet die worden 

gesteld voor duurzame beleggingen genoemd onder punt 2 en 3. 

Wat als uw voorkeur uitgaat naar 2 of 3? 
Wij vinden het belangrijk te weten waar uw duurzaamheidsvoorkeur naar uitgaat. Mocht uw voorkeur 

uitgaan naar een methode die wij niet (kunnen) hanteren, dan gaan wij graag met u in gesprek en 

laten wij u zien wat wij wel kunnen aanbieden. U zou op basis hiervan kunnen besluiten uw 

duurzaamheidsvoorkeur aan te passen. Mocht uw voorkeur uiteindelijk niet aansluiten op ons 

duurzame aanbod, dan kunnen we u als vermogensbeheerder helaas niet van dienst zijn.  

 

We verwachten dat er in de komende jaren steeds meer informatie en data over duurzaamheid 

beschikbaar komt. Op basis van de beschikbare informatie evalueren wij ons duurzaamheidsbeleid 

periodiek en heroverwegen wij onze beleggingsmogelijkheden waar nodig. 

Heeft u geen duurzaamheidsvoorkeur? 
Het kan zijn dat u geen specifieke duurzaamheidsvoorkeur heeft. Misschien vertrouwt u graag op ons 

als vermogensbeheerder en het door ons op gestelde beleggingsbeleid. In dat geval kunt u de keuze 

gerust aan ons overlaten.  

Meer informatie over duurzaam beleggen 
Wij vertellen u graag meer over duurzaam beleggen op deze pagina. Bovenaan de pagina vindt u een 

uitgebreid document, waarin we onder meer uitleggen welke criteria wij hanteren bij het invullen van 

uw portefeuille.  

  

https://topcapital.nl/slowbeleggen/wat-is-slowbeleggen/
https://topcapital.nl/duurzaam-beleggen/

