
Staan de belangen van ondernemingen 
en investeerders daarbij op één lijn?

fundamentele impact die de transitie heeft 

in die bewustmaking en sensibilisering. 



te ontwikkelen die de transitie faciliteren met een 
voldoende grote return on investment voor alle 
spelers. Het is belangrijk dat de bedrijven de nieuwe 

opportuniteit. Het succes ervan hangt samen met de 
kracht van de samenwerking tussen alle stakeholders.�

organisaties � iedereen heeft belang bij de transitie. 

weerbaarheid en langetermijnrendabiliteit van een 
onderneming. Een gebrek aan vermogen tot transitie 

heel belangrijke driver voor de concurrentiepositie. 

De duurzaamheidsverslaggeving of ESG-

bijvoorbeeld door de rapportagecriteria van 

informatie aan te leveren. Als sectorfederatie van de 
bankwereld streven we er uiteraard naar om dat op 

met een pilootproject gestart om die bevraging 

te laten verlopen � de verwachtingen kunnen 
namelijk verschillen naargelang de schaalgrootte 

rekening houdend met de vereisten van de Europese 
en nationale regelgeving en met de business 

de resultaten van het project te evalueren.� 

te voldoen aan de vereisten � we noemen dat het 

een groot deel uitmaken van de bankbalansen en 
dus doorwegen in het risicobeheer van de banken.�

standaarden en accurate duurzaamheidsdata 

een nichenorm die enkel donkergroene of fossielvrije 

overstijgt immers het milieu en dus worden de 
beleggingsproducten ook gescreend op prestaties 

breed mogelijk toegankelijk en haalbaar maken.�



kwaliteitsnorm op basis van objectieve criteria en die 
onafhankelijk wordt toegekend en gecontroleerd. 

op transparantie en rapportering. Bottomline servicen 

labelhouders om altijd weer beter te doen. Doel 

doorstoten naar een hoger kwaliteitsniveau.�

evenwichtsoefening om je te richten op de 
langetermijntoekomst en niet alleen op het heel nabije 

die vandaag de grootste winsten boeken. Als belegger 

leggen. Die mindset is voor institutionele beleggers 
vertrouwder dan voor particuliere investeerders. 

De verplichte rapportering blijft tot op heden een 

verwatert de positieve impact die globaal opererende 



Een wereldwijd opgelegde norm is het einddoel?

en historische component. Je kunt van landen 

transitievermogen verwachten als van Europa.�

Met als gevolg een negatieve impact op 

concurrentiepositie?

hoge kwaliteitsniveau een concurrentievoordeel."

inconsistentie in de timing van de Europese 

de weg ernaar toe moet nog worden geplaveid. 
Dat is eigen aan een proces in evolutie. Voor een 
nagelnieuw concept bovendien waarmee niemand een 
ervaren trackrecord heeft. Beslissingen lopen soms 
vertraging op door onvoorspelbare spanningen tussen 
wetenschappelijke en politieke argumenten. Iedereen 

moet door een leerproces. En Europa beseft dat 

minder om de discrepantie in timing dan wel om 
de betrouwbaarheid van de data. Ik maak een 
onderscheid tussen twee vormen van greenwashing. 

geen toegang krijgt tot overheidsdatabanken. Een 

van vastgoed � die bovendien door elke regio op 
een andere manier worden berekend. Die info 

databanken en een doorgedreven samenwerking 
met de verschillende bevoegde overheden.�

uitgewerkt in de regelgeving en dus ook al het best 

staan we minder ver. En toch moeten we als bank 
het totaalbeeld in rekening brengen. Hoe gaat het 

beoordelen. Maar het was en is nog altijd de bedoeling 

maar dat rapport ligt momenteel in de koelkast.�

te realiseren? Laat staan dat ze altijd 
verenigbaar of controleerbaar zijn?

faciliteren. Het is niet aan ons om de regels op te stellen. 
Maar een duidelijk kader is wel nodig willen we bedrijven 



helpen om compliant 

betrouwbare data te 

Met die nuance dat banken 
hun investeringsbeslissing 

van een procent meer 
of minder op die of 

plaatje beoordelen. Een 
bedrijf dat transparant 

heeft een voordeel op een onderneming die dat niet 

verplicht worden om te rapporteren: rapporteer wel.�

verschillen naargelang de corebusiness. Voor de 

met wat voor jouw onderneming de meest relevante 

het maar herhalen: kern van het verhaal is dat je de 

willen horen van een beperkt rapportageregime op maat 

die aanvullen met een eigen due diligence.� 

actief zijn in domeinen die als niet-duurzaam 

treden en bedrijven wiens corebusiness vandaag 

evolueert trouwens in de tijd. De afgelopen maanden 

nucleaire energie. Men moet een onderscheid maken 
tussen het doel en de weg ernaartoe. Een holistische 

evenwichten worden gevonden tussen milieu en sociale 

instellingen aan te spreken en anderzijds 


