Ministerie van Financiën
T.a.v. de minister van Financiën de heer mr. W.B. Hoekstra
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Amsterdam, 21 oktober 2020
Betreft: Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

Geachte heer Hoekstra,
Op 10 juli 2019 tekenden meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen het
Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector (hierna: het Klimaatcommitment).1 Een
belangrijk moment waarop de financiële sector heeft laten zien een bijdrage te willen leveren aan de
doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Sinds de ondertekening zijn
verschillende acties ondernomen en plannen gemaakt. Graag informeren we u over de voortgang.
Waar gaat het Klimaatcommitment over?
Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het
Klimaatcommitment hebben we als financiële sector de volgende afspraken gemaakt:
•

•
•

•

De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden
hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- en regelgeving en de risicorendementsdoelstellingen.
De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2gehalte te meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.
Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor
2030 bekend. De partijen zullen toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het
Akkoord van Parijs.
Dit commitment maakt integraal onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Partijen organiseren
een jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering van de
afspraken. 2

Waar staan we nu?
Om te kunnen sturen op en rapporteren over de klimaatimpact van de financiële sector, hebben we
inzicht nodig. Om dit inzicht te krijgen, hebben we KPMG als onafhankelijke expert gevraagd om
twee documenten te maken: een Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector en een overzicht
van de klimaatmeetmethoden die op dit moment in de Nederlandse financiële sector gebruikt
worden. Beide documenten zijn opgesteld in samenspraak met de ministeries van Financiën en
1
2

Een overzicht van de instellingen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, vindt u in Bijlage A.
Hiertoe is in 2020 de ‘Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment’ opgericht.
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Economische Zaken en Klimaat. In 2021 stelt KPMG op basis van deze documenten de eerste
sectorrapportage voor de financiële sector op. U vindt de documenten als bijlage bij deze brief.
Hieronder lichten we de documenten kort toe.
Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector (bijlage B)
In het Klimaatcommitment hebben we afgesproken dat de financiële sector jaarlijks verslag doet van
de inspanningen en resultaten van de gemaakte afspraken. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk
inzicht te geven in de ontwikkeling van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen
van de sector, en de inspanningen die we leveren om actieplannen en klimaatdoelen op te stellen.
Bijgevoegd raamwerk geeft inzicht in wat de financiële instellingen gaan rapporteren vanaf 2021.
Huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector (bijlage C)
Vooruitlopend op de sectorrapportage die de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment
vanaf 2021 jaarlijks laat opstellen, geven we dit jaar inzicht in de manier waarop de ondertekenaars
het CO2-gehalte van hun relevante beleggingen en financieringen meten en hoe zij hierover
rapporteren.
Uit het overzicht blijkt dat ruim de helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment
ondertekenden, al (gedeeltelijk) over CO2-gehaltes rapporteert. Daarnaast dragen meerdere
betrokken partijen actief bij aan de ontwikkeling van de klimaatmeetmethoden, zoals PCAF en
PACTA.3 Op deze manier neemt het inzicht in het CO2-gehalte van de eigen portefeuilles toe, zodat
partijen concrete klimaatdoelen kunnen opstellen.
Wat gebeurt er nog meer?
Eigen initiatief
We zien dat verschillende ondertekenaars al zijn gestart met het maken, publiceren en uitvoeren
van de actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. Hiermee wordt al voor 2022, het
moment waarop dit volgens het Klimaatcommitment verplicht wordt, invulling gegeven aan het
verlagen van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Voorbeelden van deze
acties zijn investeringen in impactbeleggingen als wind- en zonneparken, lagere rentes die worden
aangeboden voor duurzame hypotheekproducten of verduurzaming van de bedrijfsvoering, het
vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van
groene daken. Daarnaast worden er al door enkele instellingen klimaatdoelen geformuleerd. De
partijen en koepels rapporteren hier individueel over.
Gezamenlijke projecten
Met verschillende gezamenlijke projecten draagt de sector bij aan het Klimaatcommitment:
•

3

Het IIGCC Paris Aligned Investment Initiative brengt methoden in kaart die helpen bij het
richten van portefeuilles op de doelen van het Akkoord van Parijs. Dit initiatief heeft
kortgeleden geleid tot de publicatie van het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300
investeerders wereldwijd, waaronder vele Nederlandse financiële partijen, werken samen in

PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials. PACTA: Paris Agreement Capital Transition Assessment.
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het Climate Action 100+ Initiative om bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste
CO2-uitstoot, aan te sporen deze te verminderen en transparanter te zijn over hun
klimaatbeleid en -doelstellingen.
•

De UNEP FI Principles for Responsible Banking zijn vorig jaar door ruim 130 banken
wereldwijd onderschreven. 38 ondertekenaars, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor 15
USD biljoen in activa, hebben zich daarnaast gecommitteerd aan het aanvullende ‘Collective
Commitment to Climate Action’. De ondertekenaars zetten zich in om met hun portefeuilles
de koolstofarme en klimaatbestendige economie te financieren, de opwarming van de aarde
te beperken tot ruim onder de 2°C en te streven naar niet meer dan 1,5°C opwarming.

•

Het CBS heeft de CO2-uitstoot van de hypotheekportefeuilles van zes banken en één
verzekeraar gepubliceerd. Een unieke publiek-private samenwerking waarbij voor het eerst
nauwkeurig inzicht wordt gegeven in de uitstoot van hypotheekportefeuilles.4 Met data van
hoge kwaliteit krijgen de instellingen meer inzicht in hun klimaatimpact. Dit inzicht hebben
zij nodig om te kunnen sturen op de Parijse klimaatdoelstellingen.

•

Al voor het Klimaatcommitment werd ondertekend, onderzocht de financiële sector waar de
financieringsuitdagingen liggen en hoe die opgelost kunnen worden. Een voorbeeld daarvan
is de ‘Financieringswijzer’: deze wijzer verwijst ondernemingen en projecten naar de meest
voor de hand liggende financieringsvormen die onderdeel kunnen zijn van de optimale
financieringsmix. De Nederlandse financiële sector bekijkt de komende tijd verder of er
voldoende gebruik wordt gemaakt van de Financieringswijzer en hoe de
financieringsuitdagingen, zoals de behoefte om meer publiek-private investeringen van de
grond te krijgen, opgelost kunnen worden.

Europa
Ook op Europees vlak gebeurt er veel. Met ons Klimaatcommitment nam de Nederlandse financiële
sector als eerste financiële sector binnen de EU het initiatief tot een vrijwillig commitment om bij te
dragen aan het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. In internationaal perspectief krijgt dit
initiatief inmiddels veel aandacht en heeft het navolging gekregen in Spanje en Duitsland. Samen
met de sector, waarderen we uw inspanning om het belang van een dergelijk commitment samen
met de sector in Europa uit te dragen.
Uitdagingen
Het bijgevoegde overzicht van de huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector
benoemt ook een aantal uitdagingen:
•

Methodologische verschillen tussen en binnen klimaatmeetmethoden: verschillende
methoden bieden verschillende perspectieven op het CO2-gehalte. De methoden verschillen
in indicatoren, attributiemethoden, scope van gemeten uitstoot en normalisatieschema’s.

4

Er werd hierbij geen privacygevoelige informatie uitgewisseld en de resultaten zijn geaggregeerd
gepubliceerd, dus niet herleidbaar tot individuele huizen of huishoudens.
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•

Daarnaast is er een beperkte datakwaliteit en -beschikbaarheid om het CO2-gehalte van
portefeuilles vast te kunnen stellen. Dit komt onder andere doordat CO2e-data op
bedrijfsniveau van beursgenoteerde en private ondernemingen vaak ontbreekt en de
beschikbare CO2e-data vaak minstens één jaar oud is.
De inspanningen zijn niet altijd zichtbaar in CO2-gehaltes van de portefeuille. Het
commitment gaat dus over meer dan alleen het sturen op CO2-gehalte. Zo zijn resultaten van
stuurinstrumenten, zoals succesvol engagement met bedrijven, veelal pas vertraagd
zichtbaar in het CO2-gehalte.

Deze uitdagingen gaat de sector zelf, maar ook graag samen met de overheid aan. Een goed
voorbeeld hoe hierbij voortgang kan worden geboekt is de ESG database, waarbij ESG-data centraal
door de Europese Commissie verzameld wordt.
Vooruitblik
De financiële sector kijkt ernaar uit om in 2021 de eerste sectorrapportage te publiceren en daarmee
de voortgang op het Klimaatcommitment te laten zien. Binnen de Commissie Financiële Sector
Klimaatcommitment zijn de ondertekenaars aan de slag om van hun relevante financieringen en
beleggingen het CO2-gehalte te meten. Het raamwerk en overzicht van huidige
klimaatmeetmethoden zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.
Daarnaast maken ondertekenaars uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen
voor 2030 bekend, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. De overheid kan de sector daarbij
ondersteunen door heldere transitiepaden te ontwikkelen met een duidelijke stip op de horizon.
Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de beleidsvoornemens van de overheid. Dit is relevant voor
zowel het bedrijfsleven als particulieren, zodat zij tijdig de juiste keuzes kunnen maken.
De financiële sector realiseert zich dat zij een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Daar
hoort bij dat zij een belangrijke bijdrage levert aan de doelen van het Klimaatakkoord. De financiële
sector blijft zich hiervoor de komende jaren dan ook met volle overtuiging inzetten.
Namens het Verbond van Verzekeraars, Dutch Fund and Asset Management Association, de
Pensioenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Banken,
Hoogachtend,
Femke de Vries
Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

Bijlagen:

(A) Ondertekenaars Klimaatcommitment Financiële Sector
(B) Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector
(C) Huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector
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Bijlage A – Ondertekenaars Klimaatcommitment Financiële Sector
ABN AMRO
ABP
Achmea B.V.
Actiam
Aegon Asset Management Nederland
Aegon Nederland N.V.
Allianz Nederland Groep N.V.
Anthos Fund and Asset Management
APG
ASN Bank
ASN Beleggingsinstellingen Beheer
ASR Nederland N.V.
BNG Bank
BNP Paribas Asset Management
Nederland
BlackRock (Nederland) B.V.
CBRE Global Investors
Coöperatie Klaverblad Verzekeringen
U.A.
Coöperatie Univé U.A.
De Goudse N.V.
De Vereende N.V.
Dutch Fund and Asset Management Association
FMO
ING
Insinger Gilissen
IQEQ
MN
MS Amlin Insurance SE Dutch Branch

Nederlandse Vereniging van Banken
NIBC Bank
NN Group N.V.
NWB Bank
O.W.M. MediRisk B.A.
Onderlinge Verzekeringmaatschappij
“SOM” U.A.
Pensioenfederatie
Pensioenfonds Horeca en Catering
Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf
Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Pensioenfonds voor het Schilders-,
Afwerkings- en Glaszetbedrijf
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Pensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PME Pensioenfonds
Rabobank
Robeco
Scildon N.V.
Triodos Bank
Triodos Investment Management
Unilever APF
Van Lanschot Kempen
Verbond van Verzekeraars
VIVAT N.V.
Volksbank
VvAA Groep B.V.
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