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Verklaring omtrent ongunstige effecten op duurzaamheid  

 

Gedragslijn van Verwer & Janssen Vermogensmanagement inzake de integratie 

duurzaamheidsrisico’s. Bij de selectie van financiële instrumenten houdt Verwer & Janssen 

Vermogensmanagement rekening met mogelijke gebeurtenissen of omstandigheden op 

ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk 

wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 

 

 

Gedragslijn van Verwer & Janssen Vermogensmanagement met betrekking op de vaststelling en 

prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid en indicatoren; 

Verwer & Janssen Vermogensmanagement heeft geen specifieke gedragslijn voor het vaststellen 

en prioritering van belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid en indicatoren conform 

de concept wetgeving van de Europese Commissie. Intern toezicht op naleving (de due dilligence) 

van de gedragslijn ten aanzien van duurzaamheidsfactoren is dan ook niet aan de orde.  

 

Verwer & Janssen Vermogensmanagement heeft geen beleid gemaakt voor de vaststelling en 

prioritering van belangrijkste ongunstige effecten omdat de regels waaraan moet worden voldaan 

nog in ontwikkeling zijn. De bedrijven waarin wij beleggen kunnen daardoor deze informatie ook 

nog niet verstrekken. 

 

Toekomstig beleid 

Wij verwachten dat de beschikbaarheid van gegevens van bedrijven in portefeuille en van 

dataleveranciers 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 blijven wij streven naar maximale transparantie en gaan wij ons standpunt ten 

aanzien van ongunstige effecten op duurzaamheid op ‘entiteitsniveau’ opnieuw bezien, wanneer 

de kwaliteit van de beschikbare informatie verbetert. Wij zijn voornemens om de invloed van 

‘adverse impacts’ op beleggingsbeslissingen voor alle duurzaamheidsfactoren op ‘productniveau’ 

voor het merendeel van onze UCITS beleggingsfondsen op te nemen, conform artikel 8 van de 

SFDR. 

 

 

Het beloningsbeleid van Verwer & Janssen Vermogensmanagement kent geen verband met 

duurzaamheidsrisico’s.  

 


