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Informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico's in beloningsbeleid in verband met de 

verordening van de Europese Unie (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid in de financiële dienstensector. 

 

Bij Credit Suisse Groep zetten we ons volledig in voor duurzaamheid, een kernonderdeel van onze strategie. 

Onze ambitie om duurzame beleggingsoplossingen te bieden vormt de kern van ons aanbod aan klanten. We 
blijven de breedte en diepte van innovatieve duurzame en impactbeleggingsproducten en -diensten uitbreiden 
om aan de wensen van klanten te voldoen. Onze sterke toewijding aan duurzaamheid wordt versterkt door de 

oprichting van een nieuw Sustainability Advisory Committee op het niveau van de raad van bestuur van Credit 
Suisse Groep. Dit adviescomité voor duurzaamheid bestaat uit externe adviseurs en leden van de raad. Andere 

onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en cultuur worden routinematig op vergaderingen van de 
comités van de raad besproken. Tijdens vergaderingen van het Credit Suisse Groep Compensation Committee 

beoordelen en keuren de leden bijvoorbeeld, indien nodig, sancties die aan senior medewerkers worden 
opgelegd vanwege gedragsgerelateerde kwesties.  

 
De gedragscode van Credit Suisse Groep biedt een kader voor al onze activiteiten wereldwijd, dat bindend is 

voor alle werknemers en leden van de raad van bestuur. Het vormt ook de basis van Credit Suisse's toewijding 
aan duurzaamheid. De gedragscode omvat de verplichting voor medewerkers van Credit Suisse om rekening 

te houden met de milieu- en sociale gevolgen van hun zakelijke beslissingen. Ook in onze culturele waarden 
en gedragingen zijn duurzaamheidsoverwegingen opgenomen. Het nemen van gepaste risico's, het 
waarborgen van duurzaamheid en verantwoordelijk handelen ten opzichte van de maatschappij zijn cruciale 

elementen. Samen met onze gedragscode vormen deze waarden een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse 
prestatiebeoordeling van elke medewerker bij Credit Suisse. Naast de gedragsgerelateerde evaluatiecriteria 

kunnen, afhankelijk van de functie en positie, aanvullende kritieke ESG-prestatie-indicatoren van toepassing 
zijn, zoals onze doelstelling om in de komende 10 jaar ten minste 270 miljard EUR aan duurzame financiering 

te verstrekken. 
 

Het beloningsbeleid en de beloningsaanpak van Credit Suisse Groep zijn gericht op het belonen van positief 
gedrag en het beheersen van risicogedrag. Hierbij stimuleren we aandacht voor langetermijndoelstellingen met 

een grotere impact dan alleen financiële prestaties. Credit Suisse streeft in de volledige bedrijfsstrategie naar 
een balans tussen deze doelen, ook met betrekking tot de kansen en risico's op het gebied van duurzaamheid. 

Het beloningsbeleid van Credit Suisse Groep maakt aanpassingen mogelijk op basis van de geïdentificeerde 
risico's, waarbij rekening wordt gehouden met zowel financiële als niet-financiële criteria.  
 

Naarmate onze ambitie met betrekking tot duurzaamheid zich verder ontwikkelt, verandert ook onze aanpak 
van het interne beleid. Ga voor meer informatie over duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen bij Credit Suisse 

naar de Sustainable Investing-website van Credit Suisse Groep. Daarnaast zal later in maart 2021 het 
duurzaamheidsverslag 2020 van Credit Suisse Groep worden gepubliceerd met meer details over onze 

duurzaamheidsstrategie en -aanpak. 
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