
 
 
 
 
 

De asset management sector in Nederland speelt een actieve rol bij 
het uitvoeren van het Klimaatakkoord in Nederland 
 
De Nederlandse asset management sector steunt het Klimaatakkoord dat tot doel heeft de 
uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen 
ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord maken overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties afspraken om tot nationale maatregelen (of een 
energietransitie) te komen om de wereldwijd afgesproken doelstellingen van het akkoord van 
Parijs te halen. 
 
Hoe leveren wij als asset managers een bijdrage aan de realisatie van de klimaatdoelen? 
 

 Wij ondersteunen klanten bij het bereiken van hun ambities en -verplichtingen m.b.t. 
hun klimaatimpact door actief het gesprek met hen aan te gaan, onze kennis in te 
zetten en met voorstellen te komen hoe beleggingen een bijdrage kunnen leveren 
aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld door actief de dialoog aan te 
gaan met bedrijven waarin zij participeren over het beperken van hun impact op het 
klimaat. 

 Wij helpen klanten met rapportages over hun beleggingen, die de klimaatimpact 
transparant en meetbaar maken op basis van globale dan wel Europese 
standaarden. Deze standaarden dienen te worden ontwikkeld, waarbij de 
Nederlandse asset manager sector, als wereldwijde koploper op het gebied van ESG 
integratie, een actieve rol voor zichzelf ziet weggelegd.  

 Wij werken aan beleggingsstrategieën voor klanten, die bijdragen aan de doelen van 
het Klimaatakkoord. 

 
Asset managers beheren het vermogen van particulieren en instellingen, die zelf een 
belangrijke inspraak hebben in hoe hun geld wordt belegd. Om de doelstellingen van onze 
klanten op gebied van reductie van uitstoot broeikasgassen te realiseren, is er een veel 
groter aanbod aan investeerbare projecten nodig dan nu het geval is. Bijvoorbeeld via 
groene leningen of obligaties waarop de overheid een garantie verstrekt, zodat de 
buffereisen meer in lijn liggen met het rendement-risico profiel van achterliggende individuele 
deelnemers. 


