De Europese Taxonomieverordening
De Taxonomieverordening verschaft een kader om te bepalen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan
worden aangemerkt. De Taxonomieverordening treedt vanaf 1 januari 2022 gedeeltelijk in werking, waarbij eerst de
taxonomie voor klimaatmitigatie – en adaptie, de eerste twee milieudoelstellingen, van toepassing is.
Verklaring over de toepassing van de EU Taxonomieverordening
De technische screeningcriteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de EU Taxonomieverordening zijn
ofwel nog niet in definitieve vorm (met betrekking tot de eerste twee taxonomie milieudoelstellingen over klimaatmitigatie
en klimaatadaptatie) ofwel zijn nog niet ontwikkeld (voor de andere vier Taxonomie-milieudoelstellingen). Deze
gedetailleerde criteria vereisen de beschikbaarheid van meerdere, specifieke datapunten met betrekking tot elke investering.
Op dit moment zijn er onvoldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens beschikbaar voor het pensioenfonds om
investeringen met behulp van deze criteria te kunnen beoordelen.
Daarnaast zijn de Regulatory Technical Standards (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nog niet
van kracht. Deze definiëren de methodologie voor de berekening van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen en
de templates voor deze rapportage. Op dit moment is het pensioenfonds daarom niet in staat om gestandaardiseerde en
vergelijkbare informatie te verstrekken over het aandeel ecologisch duurzame beleggingen.
Mogelijk zijn er beleggingen zijn van het pensioenfonds die zich bezighouden met economische activiteiten die bijdragen aan
een milieudoelstelling. Deze kunnen in aanmerking komen voor toetsing aan de technische screeningcriteria van de
Taxonomieverordening. Momenteel is het pensioenfonds niet in staat om te beschrijven:
a) de mate waarin de beleggingen van het pensioenfonds plaatsvinden in economische activiteiten die kwalificeren
als ecologisch duurzaam en in overeenstemming zijn met de Taxonomieverordening;
b) het aandeel, als percentage van de portefeuilles van het pensioenfonds, van beleggingen in ecologisch duurzame
economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de Taxonomieverordening; of
c) het aandeel, als percentage van de portefeuilles van het pensioenfonds, van ondersteunende en
overgangsactiviteiten (zoals beschreven in de Taxonomieverordening).
Daarom rapporteren wij nu een percentage van 0% taxonomie-alignment.
Het pensioenfonds houdt deze situatie actief in de gaten. Wanneer voldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare
gegevens over de beleggingen van het pensioenfonds beschikbaar komen, zal deze informatie herzien worden.

