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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

Vacature bij SFL-bureau

Wij zijn op zoek naar een creatieve en zelfstandige medewerk(st)er. Samen met een
klein team van deskundige en gedreven collega’s ondersteun je de leden van SFL
in hun onderzoek en de vertaling daarvan naar de praktijk. Zo zit je bovenop de
nieuwste ontwikkelingen en zie je direct resultaat van je werk. Daarbij werk je samen
met vooraanstaande internationale experts en koplopers in de financiële sector.
Voor meer informatie, zie de vacaturetekst.
 

De EU Sustainable Finance agenda

De EU High Level Expert Group on Sustainable Finance heeft haar aanbevelingen
gepresenteerd, belangrijke en noodzakelijke stappen. De nadruk ligt wel sterk op
het vergroten van transparantie, en veel minder op het veranderen van perverse
prikkels. Eerder schetste Peter Blom in een artikel voor EURACTIV zijn prioriteiten.
Ook Arnoud Boot en Dirk Schoenmaker mengden zich in de discussie met een
opinieartikel in het FD over klimaatrisico en kapitaalseisen. Eerder leverde ook SFL
haar inbreng .
 

Verminderde concentratie van aandeelhouderschap kan
leiden tot kortetermijndenken

SFL-lid Dirk Schoenmaker is co-auteur van het rapport 'Grote aandeelhouders in
corporate governance', een achtergrondstudie voor de Monitoring Commissie
Corporate Governance. In de periode 2006-2016 is de eigendomsconcentratie
afgenomen. Het rapport concludeert dat deze verminderde concentratie het
potentieel voor lange termijn georiënteerde aandeelhouders negatief kan
beïnvloeden en adviseert om lange termijn beleggers te stimuleren via
loyaliteitsaandelen en financiële professionals te onderwijzen over nieuwe
beleggingsovertuigingen, waaronder ESG-factoren en lange termijn denken. De
toezichthouder moet institutionele beleggers niet aanmoedigen om de
marktbenchmark te volgen.
 

Arnoud Boot bepleit meer zekerheid voor laagste
pensioenen

Arnoud Boot pleit in het NRC voor meer zekerheid voor de laagste pensioenen in
een nieuw pensioenstelsel. Vernieuwing van het stelsel is hard nodig, maar juist  in
een participatiesamenleving moet het pensioen ook een minimale mate van
zekerheid bieden. Dat kan door daartoe als overheid garanties af te geven. Boot
licht zijn plannen nader toe in een podcast met Paul van Liempt waarin hij breder
zijn zorg uitspreekt over de wereldwijde grote en groeiende ongelijkheid en de
fundamentele veranderingen die het financieel systeem nog zal ondergaan.
 

Rijnlands Economisch Forum met Socires

Terwijl in het Zwitserse Davos de wereldwijde elite zich verzamelde vond op de
Amsterdamse Zuidas een ook niet misse samenklontering van macht en invloed
plaats. Op 23 januari bereikte daar het ‘Ethics and finance’ traject van Socires, in
samenwerking met o.a. SFL, haar voorlopige hoogtepunt. Streven is een Rijnlandse
visie te ontwikkelen op de rol van de financiële sector in de samenleving. Een
verslag van de dag, met o.a. Jan Peter Balkenende, Herman van Rompuy, Martin
Hellwig, Carla Moonen (PFZW) en Wouter Bos vindt u hier.
 

Overheidsbeleid voor financiering circulaire economie

Op dinsdag 16 januari presenteerde SFL-voorzitter Arnoud Boot de beleidsstudie
‘Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie‘. Een verslag van deze
middag, met bijdragen van Marc Pruijn, programma manager ‘Nederland Circulair in
2050’ bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Anne-Marie Rakhorst,
duurzaam ondernemer en tevens voorzitter van de transitieagenda
Consumptiegoederen en Hans Stegeman, hoofd onderzoek Triodos IM en Harald
Friedl van Circle Economy, vindt u hier.
 

Integratie natuurlijk kapitaal in beleggingsbeleid heeft nog
maar beperkt effect

Het onderzoek dat o.a. Karen Maas en Rens van Tilburg deden voor het
Planbureau voor de Leefomgeving over de manier waarop vermogensbeheerders
Biodiversiteit en Natuurlijk Kapitaal in hun beleggingsbeleid meenemen en hoe dat
de verslaglegging en prestaties van bedrijven beïnvloedt, is gepubliceerd in de
Journal of Sustainable Finance & Investment. Vermogensbeheerders bleken
Natuurlijk Kapitaal allemaal als een materieel thema te zien, in het bijzonder de
CO2-uitstoot. In toenemende mate wordt dit ook geïntegreerd in het
beleggingsbeleid. Aan de kant van bedrijven wordt hier echter nog niet veel van
gemerkt. Het effect op gedrag en verslaglegging van bedrijven is dan ook beperkt.
De aanbevelingen zijn om sneller tot nieuwe methoden van verslaglegging en
standaardisatie hiervan te komen. 
 

Verdere publicaties

Karen Maas adviseert de Bank Nederlandse Gemeente over het behalen van
maatschappelijke impact.
Maar liefst vier SFL-leden en -medewerker hebben een bijdrage geleverd aan het
boek Designing a sustainable financial system.
Van Karen Maas verscheen in het Handbook of Finance and Sustainability ook een
artikel over het gebruik van Intergated Reporting door financieel analisten.
 

Agenda

29 maart spreekt Arnoud Boot op het research seminar ‘Ensuring Access to
Capital,; Banking Models between the market and the state’ op de Hogeschool van
Amsterdam. Wat is de rol van de bestuursstructuur van banken en nieuwe
financiële partijen zoals crowdfunding platforms en kredietunies? Hoe moeten
financiële partijen zich organiseren om het hoofd te bieden aan maatschappelijke
uitdagingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid? Voor meer
informatie, mail f.j.de.graaf@hva.nl  
25 mei beleeft het EU-project FIRES van Mark Sanders zijn finale in Brussel. Dan
worden de resultaten gepresenteerd van drie jaar onderzoek naar instituties,
waaronder financiële, voor een ondernemende samenleving. Met o.a. Herman
Wijffels.
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