1. Introductie
Leren omgaan met duurzaamheidsrisico's is een van de belangrijkste uitdagingen voor
financiële organisaties. Dit onderwerp wordt steeds prominenter vanwege het Sustainable
Finance Action Plan van de Europese Commissie en de daarmee samenhangende wijzigingen
in de regelgeving. Eén van de nieuwe eisen is dat vermogensbeheerders vanaf augustus
2022 duurzaamheidsrisico's moeten meenemen in het risicomanagement en de
risicorapportages. Dit betekent dat deze risico's gemeten, beoordeeld en gemitigeerd
moeten worden. Dit is echter geen gemakkelijke taak vanwege een gebrek aan uniformiteit
in het risicomanagement en een achterblijvende kwaliteit en beschikbaarheid van
benodigde data.
Dit was voor AF Adviseurs en Zanders aanleiding om een round table over dit onderwerp te
organiseren. Het belang van het beheersen van duurzaamheidsrisico's voor de
vermogensbeheersector werd benadrukt door de grote opkomst. Aan tafel zaten partijen die
in totaal maar liefst 2,5 biljoen euro aan vermogen beheren, waaronder een brede selectie
van de grootste vermogensbeheerders die in Nederland actief zijn. Deze aanwezigheid
leidde tot goede, diepgaande discussies. De discussie werd afgetrapt en geïnspireerd door
een presentatie van een vermogensbeheerder die op het gebied van
duurzaamheidsrisicomanagement tot de koplopers behoort. Tijdens de presentatie werd
gedeeld hoe zij duurzaamheidsrisico's monitoren, beoordelen en mitigeren. Twee uur
levendige discussie is moeilijk samen te vatten, maar we willen graag een paar interessante
leerpunten delen. Deze leerpunten zijn niet noodzakelijk de standpunten van alle
deelnemers, maar het geeft een goed overzicht van de besproken onderwerpen.

2. Belangrijkste leerpunten
Afdelingen financieel risicomanagement steeds meer de leiding
Tot een paar jaar geleden was het aangaan van duuzaamheidsrisico’s en het managen van
deze risico’s in veel organisaties de verantwoordelijkheid van de teams die zich bezighouden
met verantwoord beleggen (responsible investments). Omdat deze risico’s steeds beter
kunnen worden gekwantificeerd, wordt deze taak steeds vaker overgenomen door
afdelingen voor financieel risicomanagement. Het door deze verschuiving gewijzigde
perspectief, leidt tot nieuwe technieken en nieuwe eisen aan data. Waar voorheen door veel
partijen uitsluitingen werden toegepast, is een integrale portefeuille-aanpak in opkomst.
Gebrek aan uniformiteit in de beoordeling duurzaamheidsrisico's
De twee belangrijkste problemen bij het managen van duurzaamheidsrisico's zijn het gebrek
aan uniformiteit in de gehanteerde aanpak en de beperkte datakwaliteit of beschikbaarheid. Beperkte datakwaliteit is een bekend onderwerp, vooral voor alternatieve
beleggingen. Voor dergelijke specifieke data is men aangewezen op gespecialiseerde
dataleveranciers.
Het is belangrijk om te beseffen dat duurzaamheidsrisico zo'n breed en nieuw concept is, dat
voor veel interpretaties vatbaar is. Dit betekent dat de manier waarop duurzaamheidsrisico's
worden beoordeeld nog flink kan verschillen tussen partijen. Dit heeft als voordeel dat de
verschillende benaderingen de ontwikkelingen zullen versnellen. Op de langere termijn zal
de aanpak convergeren naar een marktstandaard. Tot die tijd, zal er weinig standaardisatie
en verschil in terminologie zijn. Dit is vooral een uitdaging in een multi-client omgeving met

verschillende klantbehoeften. Door de toezichthouder opgelegde communicatie naar
klanten, kan daardoor leiden tot moeilijk te vergelijken en te interpreteren
duurzaamheidsinformatie over beleggingsportefeuilles. Het naar klanten benoemen van
gebruikte definities en een toelichting op de gebruikte methodes is daarom essentieel in de
communicatie over duurzaamheidsrisico's.
ESG-risicobeoordelingen zijn het meest populaire concept, ondanks de nadelen
De meest genoemde manier waarop duurzaamheidsrisico's worden gemonitord en
beheerst, is door middel van environmental, social en governance (ESG) risico scores.
Bijvoorbeeld door de ESG-scores van een portefeuille te vergelijken met de scores van een
bijbehorende benchmark en door afwijkingen te beperken. Door deze scores te gebruiken,
worden environmental, social en governance factoren meegenomen. Het grote nadeel van
deze scores is dat het terugkijkend is. De deelnemers waren het erover eens dat, vanwege
de lange horizon waarbinnen de meeste risico's zich voordoen, traditionele (terugkijkend)
risicomodellen misschien niet het meest geschikt zijn.
Voor klimaatrisico’s is de beschikbaarheid van vooruitkijkende data het grootst. Naast het
gebruik van ESG-scores is daarom belangrijk ook de impact van klimaatrisico’s te
modelleren.
Niet alleen Europese wetgeving die ertoe doet
Naast Europese regelgeving is het ook belangrijk om rekening te houden met wereldwijde
initiatieven en andere regelgeving en rapportage raamwerken. Amerikaanse regelgeving,
zoals de Amerikaanse SDR, kan tot op zekere hoogte van invloed zijn op organisaties en de
behandeling van duurzaamheidsrisico's. Wereldwijde initiatieven zoals TCFD en TNFD zullen
waarschijnlijk ook de risicomanagementprocessen van organisaties beïnvloeden. Potentiële
overlap moet worden geanalyseerd, zodat een vermogensbeheerder de uitdagingen
efficiënt kan aangaan.
Interne organisatie
Duurzaamheidsrisico's kunnen op verschillende niveaus van een organisatie worden
gedefinieerd en gemonitord. Portefeuillemanagers dienen rekening te houden met de
duurzaamheidsrisico’s bij de selectie van beleggingen. Deze moeten worden gemonitord
vanuit de tweede lijn en er moet een onafhankelijke beoordeling van de risico’s zijn. Het is
belangrijk om te beseffen dat dit niet een onderwerp is dat alleen de beleggings- en
risicomanagementteams raakt. De wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor het beheren
van duurzaamheidsrisico's expliciet op directieniveau en vereist interne rapportage,
controles en voldoende interne kennis van het onderwerp.

3. Conclusie
Duurzaamheidsrisicomanagement is een belangrijk onderwerp waar vermogensbeheerders
de komende jaren mee bezig zullen zijn. De verwachting is dat dit zich in de loop van de tijd
zal verder zal ontwikkelen. Er werd zelfs naar gerefereerd als een ‘reis’. De deadline van
MiFID, AIFMD en UCITS van augustus 2022 is een belangrijke eerste mijlpaal binnen de
duurzaamheidsregelgeving, maar zal zeker niet de laatste zijn. Met de organisatie van de
round table hopen we partijen te hebben geholpen om het onderwerp beter te begrijpen en
een bijdrage te leveren aan hun reis.

