
100% SFDR
100% gedigitaliseerd

Nieuw jaar, 
nieuwe regels!

vanaf 1 januari 2023
SFDR compliance

SFDR reporting
platform.



De vraag naar duurzame 
beleggingen groeit. De SFDR heeft
directe impact op de waardering 
van uw producten. 

1 jan 2023 rapportage cyclus

Informatieverschaffing
over onderneming
Publiceren op website: 
Beleid van de onderneming 
over duurzaamheidsrisico’s.

Informatieverschaffing 
per financieel product
Publiceren op website en in 
precontractuele informatie: 
Productbeleid over doelstellingen 
en duurzaamheidsrisico’s.

SFDR jaarrapportage* 
per financieel product
Publiceren op website:
Verantwoording over prestaties 
van de doelstellingen uit Annex 
ll en lll.

basis rapportage (6,8,9)
Annex IV (8) 
Annex V (9)

basis rapportage (6,8.9)
Annex II (8) 
Annex III (9)

Sustainable Finance Disclosure Regulation

30 juni 2023

Annex I

SFDR jaarrapportage* 
over onderneming
Publiceren op website: 
Rapportage over de verplichte 
Principle Adverse Impacts (PAI).

1 jan 2023

* Rapportage 1x per jaar – verplichte SFDR indicatoren elk kwartaal meten - besluitvorming 1x per jaar (AVA). 

SFDR rapportage tijdslijn

Waarom voldoenWat moet u doen
De SFDR eist dat u volledig, 
duidelijk en transparant bent over 
de duurzaamheid van uw 
producten en uw bedrijf als geheel. 

Daarom is wettelijk precies 
voorgeschreven wat, hoe en 
wanneer moet worden 
gerapporteerd, met behulp van 
Annexen. 

Kleur bekennen
De SFDR vraagt dat alle 
beleggingsproducten worden 
geclassificeerd naar ‘duurzaamheid’: 
grijs, lichtgroen of donkergroen. 

Over de duurzaamheidsclaims moet 
verplicht worden gerapporteerd en 
verantwoording afgelegd.

Voor wie
De SFDR is verplicht voor 
financiëlemarktdeelnemers en 
financieel adviseurs. Partners in de 
keten hebben ook een rol in de 
rapportageverplichtingen.

In 2024 zal de CSRD verplichte ESG 
rapportages opleggen aan grote 
en middelgrote ondernemingen. 

• Banken en accountants stemmen 
hun waardering, risico’s en 
financieringen af op 
duurzaamheid. 

• De AFM kan hoge boetes 
opleggen.



SFDR compliance in drie stappen

1 2 3

§ Volledig SFDR/RTS compliant, inclusief updates 
en met doorkijk naar CSRD, in lijn met 
Taxonomieregelgeving

§ Genereert snel & automatisch: complete SFDR 
rapportages, teksten voor de website, 
precontractuele informatie

§ Monitoring & management van doelstellingen

Stainable automated reporting benefits

§ Kostenbesparend, ontlast werkdruk in compliance 
§ Gap analyses, crosswalks met taxonomie, labels, 

certificeringen (BREEAM) en benchmarks (GRESB)
§ Toepasbaar in alle Europese landen/officiële 

Europese talen

100% automated compliant 
reporting in de verplichte 
voorgeschreven EU templates.

Monitoring van resultaten 
en vastleggen 
verbeterbesluiten.

Snelle en systematische data 
inrichting van verplichte 
E+S+G indicatoren. 
Crosswalks met o.a. GRESB, 
BREEAM, WELL en taxonomie. 

DATA
(verplichte ESG)

SFDR compliant 
rapportages & publicatie

ESG monitoring & 
value management



Wie kiest voor 
compliance, efficiency 

en kostenbesparing, 
kiest voor Stainable.

Stainable automated SFDR reporting

Stainable features

Optioneel

- API naar andere rapportages, due
dilligence en CSRD 

- Certificeringen en labels
- Juridische ondersteuning
- Route naar lichtgroen, donkergroen
- ESG en SFDR workshops, gap 

analyses, trainingen

100% SFDR/RTS

- 100% SFDR/RTS inclusief alle Annexen
- 100% gedigitaliseerd en dynamisch 

invulbaar
- Inclusief RTS berekeningsformules
- Begrijpelijk Nederlands

Workflow management

- Overview per product
- Overview per entiteit
- Voortgang per vragenlijst
- Dynamische formulieren
- Deadlines & auto-reminders

100% geautomatiseerde rapportages

- PAI statement (entiteit)
- Basisrapportage (product art. 6, 8, 9)
- Disclosure (product art. 8, 9)
- Periodieke rapportage (product art. 8,9)
- Screening grijs, lichtgroen, donkergroen 

(art 6, 8, 9)



Meer weten?

info@stainable.eu
secretariaat@bluebuildinginstitute.eu
www.stainable.eu
+31 (0) 20 50 41 580 

mailto:info@stainable.eu
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http://www.stainable.eu/

