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Onderwerp:  

DUFAS Consultatiereactie Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

De Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) onderstreept het belang van voldoende aandacht 

voor risicobeheer met betrekking tot klimaat- en milieurisico’s. Graag benadrukken we dat de leden van DUFAS 

een substantiële bijdrage willen leveren aan het verder verbeteren van beheersingsmaatregelen op het vlak 

van klimaat- en milieurisico’s. Wij maken dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om te reageren op de 

consultatie Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. 

 

Vorig jaar heeft DUFAS gereageerd op de consultatie op Good Practices. We zien dat deze zijn geïntegreerd in 

de gids. Wij hebben onze reactie van 10 september 2021 als bijlage bijgevoegd. Onze zorgen destijds zijn nog 

steeds van belang. Met name de wens voor meer afstemming tussen DNB en AFM bij het toezichtkader rondom 

duurzaamheid. DUFAS wil nogmaals benadrukken dat het risico bestaat op conflicterende guidance door 

verschillende eisen vanuit toezichthouders. Daarnaast blijft het onduidelijk wat de verwachtingen zijn rond het 

integreren en kwantificeren van klimaat- en milieurisico’s. De gids toont aan dat DNB de klimaat- en 

milieurisico’s ziet als een bron van prudentiële risico’s. Zowel in de SFDR als de wijzigingen van de AIFMD en 

UCITS die per 2 augustus 2022 zijn ingegaan worden duurzaamheidsrisico’s juist als apart risico gezien. 

Onduidelijk is hoe fondsbeheerders nu geacht worden hier meer concreet mee om te gaan. 

 

Wij houden graag met jullie hierover contact, al dan niet samen met de AFM. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Iris van de Looij  

Directeur 

 
 

 

 

DUFAS: Dutch Fund and Asset Management Association 

DUFAS: Dutch Fund and Asset Management Association  

Sinds 2003 zet DUFAS zich in voor een gezonde vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS telt ruim 50 leden: 

van grote assetmanagers die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere, 

specialistische vermogensbeheerders. DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van 

beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van 

nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving.  
 

Meer informatie 

Wilt u reageren, of heeft u vragen? Ik hoor graag van u.  

Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs, email rp@dufas.nl 
 


