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Midden Brabant Advies 
 

 

 
Duurzaamheidsrisico’s in Verzekeringsadvies 

Midden Brabant Advies houdt bij het verlenen van verzekeringsadvies met betrekking tot 

verzekeringen met een beleggingscomponent aan professionele en niet-professionele klanten 

rekening met duurzaamheidsrisico's. Dit doet Midden Brabant Advies onder meer door bij haar advies 

mee te wegen in hoeverre er bij de verzekeringen waarover zij cliënten advies verstrekt, redelijkerwijs 

sprake kan zijn van omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die materiële 

negatieve gevolgen voor de waarde van de onderliggende beleggingen kunnen hebben.  

Meer in het bijzonder betekent dit dat: 

Voor zover de aanbieder hierover informatie beschikbaar heeft houden wij in ons advies rekening met 

de impact op de waarde van beleggingen waarin wij adviseren en bemiddelen door goed kennis te 

nemen van de informatie die de verzekeraar en/of de fondsbeheerder aan ons verstrekt inzake de 

duurzaamheidsrisico’s en de duurzaamheidsfactoren. In hun verzekeringsadviesbeleid. 

Vervolgens maakt Midden Brabant Advies een inschatting van de te verwachten gevolgen voor het 

rendement van de onderliggende beleggingen van de geadviseerde verzekeringen of 

vermogensproducten. Daarbij maken wij een inschatting van de effecten op het rendement van de 

beleggingen op basis van de door de verzekeraar en/of fondsbeheerder aan ons verstrekte 

productinformatie en die wij voor het advies relevant als realistisch/van belang hebben beoordeeld. 

Midden Brabant Advies neemt de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in 

aanmerking bij haar verzekerings- en beleggingsadvies. Midden Brabant Advies selecteert de 

verzekeringen en/of beleggingsfondsen waarover zij adviseert op basis van het gebruik maken van de 

informatie die door aanbieders van financiële producten wordt verstrekt op grond van de Verordening 

betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (EU 2018/2088) 

door de verkregen informatie te betrekken in het advies. Midden Brabant Advies maakt geen gebruik 

van de indicatoren als bedoeld in tabel 1 in bijlage I van de Gedelegeerde Verordening. 

Informatie beloningsbeleid 

De beloning van onze medewerkers 

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn 

uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. 

In onze advisering over verzekeringen met een beleggingscomponent en beleggingsfondsen houden 

we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van beleggingen. 


