
 

 

 FSMA_2022_31  dd.  22/12/2022 

 

Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht (hierna “de ondernemingen”). 

Met ingang van 1 januari 2023 moeten de ondernemingen voor financiële producten bedoeld in artikel 

8 en 9 SFDR een fiche met precontractuele informatie ter beschikking stelleni. 

In de template van deze fiche moeten ondernemingen aangeven of zij beleggen in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomieii. Aangezien de 
rapportering van emittenten onder de EU-Taxonomie nog niet beschikbaar is op 1 januari 2023, wil 
de FSMA beletten dat de ondernemingen in deze templates aanduiden dat ze beleggen in 
economische activiteiten die als ecologisch duurzaam worden aangemerkt onder de EU-Taxonomie. 
Dit om risico’s op greenwashing in te perken.  

 

Op grond van SFDR bepaalt de onderneming zelf hoe zij de notie “duurzame belegging” invult binnen 

het kader van de kwalitatieve omschrijving vervat in artikel 2.17 SFDR. Deze belegging kan milieu- of 

sociale doelstellingen hebben. 

 

Voor milieudoelstellingen voorziet de template van de fiche (hieronder) in een onderscheid naar 

gelang er al dan niet wordt belegd in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 

aangemerkt in de EU-Taxonomie.  

 

 
 

 



  
2/3 / FSMA_2022_31 dd.22/12/2022  

Eveneens met ingang van 1 januari 2023 moeten de ondernemingen de PAI-tabeliii invullen.  

Verder moet de SFDR-template inzake periodieke verslaggeving over een product met een duurzame 
beleggingsdoelstelling onder meer toelichten hoe de duurzame beleggingen in de verslagperiode 
“geen ernstige afbreuk hebben gedaan aan een van de duurzame beleggingsdoelstellingen” en hoe 
“de indicatoren voor ongunstige effecten in tabel 1 van bijlage I – dit is de PAI - en alle relevante 
indicatoren in de tabellen 2 en 3 van die bijlage in aanmerking zijn genomen”.iv 

De FSMA verwacht dat ondernemingen de rapportering over DNSH onder SFDR onder meer via de 

PAI-indicatoren bepaald in bijlage I van de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 verwerken en 

dat ze hiertoe zo veel mogelijk steunen op de informatie die emittenten moeten verstrekken op grond 

van de EU-Taxonomie.     

 

Om risico’s op misleidende informatie te vermijden, zullen de beheerders zich voor de invulling van 

de templates en de PAI dus zo veel mogelijk baseren op rapportering door emittenten onder de EU-

Taxonomie. De rapportering door emittenten onder de EU-Taxonomie zal op 1 januari 2023 evenwel 

nog niet beschikbaar zijn. Pas vanaf rapporteringsjaar 2024 zal zij beperkt geauditeerd zijn: 

 

- emittenten zullen ten vroegste tegen mei 2023 – over boekjaar 2022- beperkt rapporteren over 

de mate waarin hun activiteiten als duurzaam worden aangemerkt onder de EU-Taxonomie maar 

slechts voor de eerste twee klimaatdoelstellingen van de taxonomie. Voor de andere 

doelstellingen zijn de technische screeningscriteria nog niet voorhanden; 

- volledige rapportering onder de EU-Taxonomie zal in het beste geval pas beschikbaar zijn tegen 

mei 2024, over boekjaar 2023, indien de COM de technische screeningscriteria voor alle erin 

opgenomen milieudoelstellingen tijdig afrondt; 

- de rapportering onder de EU-Taxonomie maakt pas het voorwerp uit van een zgn. limited 

assurance door de revisoren van de emittenten wanneer de CSRD-bepalingen van toepassing 

worden, zijnde vanaf boekjaar 2024v, met een rapportering in de meeste gevallen tegen mei 2025. 
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Om het risico op greenwashing in te dijken dat voortvloeit uit het gebrek aan onderlinge afstemming 

tussen de vereisten van niveau 1 van de regelgeving en het afronden van de onderliggende 

maatregelen van niveau 2 en onder voorbehoud van verdere stellingname op Europees niveau is de 

FSMA van mening:  

 

- dat ondernemingen met producten artikel 9 SFDR tot nader order het vakje  “in economische 

activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU taxonomie” van de template 

NIET kunnen aankruisen; 

- dat ondernemingen met artikel 8 SFDR tot nader order het vakje “met een milieudoelstelling in 

economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU –taxonomie” van 

de template NIET kunnen aankruisen. 

i  Zie bijlagen II en III bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 tot aanvulling 
van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling van de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, 
en tot nadere bepaling van de inhoud, methoden en presentatie van informatie met betrekking tot 
duurzaamheidsindicatoren en ongunstige effecten op de duurzaamheid en van de inhoud en presentatie van de 
informatie met betrekking tot het promoten van ecologische of sociale kenmerken en doelstellingen voor 
duurzaamheidsbeleggingen in precontractuele documenten, op websites en in periodieke verslagen (te consulteren via: 
EUR-Lex - 32022R1288 - EN - EUR-Lex (europa.eu) hierna “gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288”). 

ii  Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging 
van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (hierna “EU-
Taxonomie”). 

iii  Zie bijlage I bij de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288. 
iv  Zie artikelen 39 en 59, e) van de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288. 
v  De CSRD wordt progressief van toepassing waarbij een eerste groep vennootschappen in 2025 (over boekjaar 2024) 

dient te rapporteren. 

                                                             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022R1288

