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Geachte mevrouw Hamer,
De samenwerkende partijen onder het Klimaatcommitment van de financiële sector – Dutch Fund
and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie en
Verbond van Verzekeraars – vragen aan het nieuwe kabinet om een gezamenlijke inzet waarmee de
klimaattransitie wordt versneld. Vanuit de maatschappij komt een veelheid aan initiatieven op die
gericht zijn op onder andere de klimaattransitie. Het breed gedragen maatschappelijk initiatief voor
een duurzaam regeerakkoord is hier een voorbeeld van. Verder zien we in het verlengde van het
Klimaatcommitment, dat vergelijkbare ontwikkelingen noodzakelijk zijn op het gebied van
biodiversiteitsherstel. We zien de aankomende wereldwijde biodiversiteitstop (COP15) als een
belangrijk ijkpunt
De financiële sector ziet het als haar verantwoordelijkheid om aan de verduurzaming van Nederland
bij te dragen en hierbij samen te werken met het bedrijfsleven en de overheid. Als ruggengraat van de
Nederlandse economie constateren we dat de klimaattransitie sneller moet om de Parijse
klimaatdoelen te halen. Wanneer de overheid een stevige regierol neemt en onzekerheden over
toekomstig klimaatbeleid doorbreekt kan de financiële sector haar klanten of deelnemers nog beter
ondersteunen met gerichte klimaatinvesteringen.
De financiële sector heeft in het Klimaatcommitment toegezegd om zoveel mogelijk inzicht te geven
in de ontwikkeling van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Aanvullend
stellen financiële instellingen klimaatactieplannen op om toe te lichten hoe hun acties bijdragen aan
het akkoord van Parijs. 1 De meeste instellingen zijn al gestart met de ontwikkeling en uitvoering van
klimaatactieplannen, inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. Zij geven hiermee invulling aan het
verlagen van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen.
Om bovenstaande inspanningen van de sector nog effectiever te laten zijn en daarmee bij te dragen
aan de versnelling van de klimaattransitie, vragen we het nieuwe kabinet om op de volgende
prioriteiten in te zetten:
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1) Vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden in de reële economie met
tussentijdse doelen om duidelijke kaders voor een succesvolle klimaattransitie te scheppen.
2) De ontwikkeling van en toegang tot klimaatgerelateerde data op basis waarvan reële emissies
worden gereflecteerd en duurzame activiteiten kunnen worden geïdentificeerd.
3) Een uniforme, eenvoudige en proportionele rapportagemethode voor het bedrijfsleven,
waarbij privacy gewaarborgd blijft, maar waarbij de financiële sector deze data wel kan
koppelen aan financieringen en beleggingen
4) Stimuleren publiek-private samenwerking in financiering.
Prioriteiten voor een versnelling van de klimaattransitie
1) Vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden in de reële economie met
tussentijdse doelen om duidelijke kaders voor een succesvolle klimaattransitie te scheppen.
Het helpt als de overheid indicatieve tussentijdse nationale doelen vaststelt en een leidraad geeft
voor de te hanteren klimaatscenario’s bij het bepalen van transitiepaden. Dit stimuleert burgers en
bedrijven om verstandige investeringsbeslissingen te nemen. De reële economie zelf en ook financiers
van de economie, hebben houvast nodig welke klimaatdoelen straks gerealiseerd moeten zijn. Alleen
een tussendoel in 2030 en een einddoel in 2050 zijn daarbij niet genoeg. Dat kan namelijk
veroorzaken dat echte actie in de reële economie te laat wordt ingezet. Een schoksgewijze transitie
zal ook mogelijk tot financiële risico's leiden en gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit.
Met het draagvlak van de partijen betrokken bij de uitvoeringstafels van het Klimaatakkoord dient
duidelijkheid te worden gecreëerd richting bedrijven en financiële instellingen. Op die manier kunnen
financierings- en investeringsbeslissingen beter in de tijd worden geplaatst en kunnen instellingen
deze bespreken met hun klanten en deelnemers. Een effectieve Europese CO2-prijs kan aanvullend
een nuttig instrument zijn om duurzaam gedrag in de reële economie te bevorderen en leiden tot een
minder schoksgewijze transitie.
We pleiten er daarbij voor om – waar dat mogelijk is – Europese afspraken te maken, want met
een gelijk speelveld is het totale effect groter.
2) De ontwikkeling van en toegang tot klimaatgerelateerde data op basis waarvan reële emissies
worden gereflecteerd en duurzame activiteiten kunnen worden geïdentificeerd.
Data zijn noodzakelijk om vast te kunnen stellen of financiële instellingen op weg zijn om de
afspraken uit het Klimaatcommitment te realiseren. Momenteel hebben financiers en
vermogensbeheerders te kampen met beperkte datakwaliteit en -beschikbaarheid om het CO2gehalte van portefeuilles vast te kunnen stellen. Hierdoor is een goede vergelijking tussen instellingen
niet mogelijk en is het onvoldoende duidelijk te maken in hoeverre de ambities van het
Klimaatakkoord worden gerealiseerd. Dit terwijl bepaalde data in Nederland wel beschikbaar zijn voor
publieke instellingen.
Actuele, geaggregeerde en betrouwbare data van het energieverbruik van de particuliere
woningmarkt zijn voor de sector bijvoorbeeld niet beschikbaar. Het CBS beschikt over deze gegevens
en heeft deze eenmalig gekoppeld aan de hypotheekportefeuilles van meerdere financiële
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instellingen.2 We vragen het kabinet om randvoorwaarden te creëren om dit goede voorbeeld van
publiek-private samenwerking op datadeling structureel, ook voor andere soorten leningen en
beleggingen, mogelijk te maken. Voor de sector staat voorop dat het kabinet de beschikbare data
publiek maakt, waarbij privacy gewaarborgd blijft.
3) Een uniforme, eenvoudige en proportionele rapportagemethode voor het bedrijfsleven, waarbij
privacy gewaarborgd blijft, maar waarbij de financiële sector deze data wel kan koppelen aan
financieringen en beleggingen
Er komt steeds meer Europese wet- en regelgeving 3 die moet leiden tot meer inzicht in de
klimaatimpact van bedrijven. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder het mkb, is echter nog
onduidelijk hoe uitgebreid ze moeten rapporteren. Voor het mkb is een beperkte
rapportageplicht nodig waarbij data zoveel mogelijk automatisch in de systemen van financiële
instellingen worden ingelezen. Bij voorkeur kan een ondernemer de eigen data vergelijken met
sector gemiddelden en data van ondernemers met bijvoorbeeld dezelfde activiteiten. Van de
overheid vragen we om duidelijkheid te geven aan zowel ondernemers als de financiële sector
over welke mate van rapportages van en over het mkb wordt verwacht.
We vragen het kabinet om voor wat betreft rapportageverplichtingen zoveel mogelijk aansluiting te
zoeken bij Europese ontwikkelingen, zodat er geen dubbele rapportages ontstaan vanuit zowel
nationale als Europese wet- en regelgeving. Daarbij vragen we het kabinet zich in te spannen voor
de toepasselijkheid en werkbaarheid van deze wet- en regelgeving op en voor onze activiteiten buiten
de EU, met speciale aandacht voor opkomende markten en ontwikkelingslanden. Daarnaast zien we
graag dat het kabinet onderzoekt in hoeverre de overheid het mkb, die nu grotendeels buiten de
scope van de Corporate Sustainability Reporting Directive vallen, kan ondersteunen in het
verbeteren van haar duurzaamheidsinformatie. Voor het maken van klimaatrisicoanalyses en CO2voetafdruk berekeningen van de portefeuille is het voor financiële instellingen van belang om over
goede informatie over zoveel mogelijk – zo niet van in beginsel alle – bedrijven te kunnen beschikken.
Daarom ondersteunen we het initiatief van de Europese Commissie om een European Single
Access Point op te zetten.
4) Stimuleren publiek-private samenwerking in financiering
Financiële instellingen financieren al veel goede duurzame plannen. Met meer overheidsregie op de
eerder genoemde tussendoelen op nationaal niveau worden kansen van publiek-private
samenwerking, zoals de verduurzaming van woonwijken en grote infrastructurele projecten, beter
mogelijk gemaakt. Door samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid kan het aantal
projecten dat privaat gefinancierd wordt toenemen. De investeringszekerheid kan dan toenemen
en ook het rendement. Nu is een project vaak nog te risicovol, waardoor het niet aansluit bij de
risicobereidheid van financiële instellingen. Ook voldoen duurzame investeringen in sommige
gevallen niet aan de eisen die (Europees) toezicht stelt, ook in dat kader pleiten we voor meer
investeringsruimte.
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Een voorbeeld van succesvolle stimulering van vergroening is de Regeling groenprojecten. Een
bewezen effectief instrument waarmee groenbanken en -fondsen bijdragen aan de ambities uit
het Klimaatakkoord, de energietransitie, duurzame land- en tuinbouw en de verduurzaming van
de gebouwde omgeving. Iedere euro die de overheid in deze regeling steekt levert € 32 - € 37 aan
geoormerkte duurzame financiering op. 4 We vragen het kabinet dan ook om meer
begrotingsruimte voor deze regeling te creëren.
De overheid kan ook eigen duurzame projecten financieren door het uitgeven van groene
garantiefinancieringsproducten. Garantiefaciliteiten zijn een regulier instrument en kunnen bij zowel
projecten met een hoog als laag risico worden ingezet. Een concreet voorbeeld is de Groene BMKB,
waarmee het mkb gerichte ondersteuning wordt geboden bij de verduurzaming van haar
bedrijfsvoering.
We wensen u veel succes in uw rol als informateur en we zijn graag bereid om een nadere toelichting
te geven op deze voorstellen mocht dat gewenst zijn.
Hoogachtend,

Iris van de Looij
Algemeen directeur Dutch Fund and Asset Management Association

Chris Buijink
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

José Meijer
Voorzitter a.i. Pensioenfederatie

Richard Weurding
Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
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