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Onderwerp: Kennismaking en gesprek over de uitwerking van het beleidsprogramma Klimaat en Energie 
 
Geachte heer Jetten, 
 
De samenwerkende partijen onder het Klimaatcommitment van de financiële sector – Nederlandse Vereniging 
van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association – 
staan positief tegenover de klimaatambities van het kabinet-Rutte IV. 
 
Wij staan achter de kabinetsambitie om een verlaging te realiseren van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 
55 tot 60% in 2030. Op het moment dat het Coalitieakkoord zijn doorwerking krijgt binnen het overheidsbeleid 
zullen wij met ons Klimaatcommitment dat ook ondersteunen. De Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment, waarin de vier brancheorganisaties en ministeries regelmatig overleggen, zal in de loop 
van dit jaar presenteren hoe het overheidsbeleid doorwerkt binnen het commitment. 
 
U heeft aangegeven om voor de zomer een beleidsprogramma Klimaat en Energie te delen met de Tweede 
Kamer. Wij hopen daarover met u in gesprek te mogen gaan. Graag verkennen we daarbij nader hoe de 
financiële sector concreet kan bijdragen aan de verwezenlijking van de geformuleerde ambities. Daarbij 
bekijken we tevens wat de mogelijkheden, knelpunten en randvoorwaarden zijn om tot goede resultaten te 
komen. 
 
De bijdrage van de financiële sector kan niet verder gaan dan wat redelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt. 
Daarbij speelt onder meer een belangrijke rol dat veel financiële instellingen in een internationale context 
opereren. Andere landen, en bedrijven en burgers in die landen, kunnen niet worden afgemeten aan de 
reductieambitie van de Nederlandse broeikasgasuitstoot. 
 
De ondertekenaars van het commitment hebben de ambitie om de internationale portefeuilles de komende 
jaren in lijn te brengen met Parijs. Dat betekent een ruim-onder-2°C-scenario of een 1.5°C-scenario, afhankelijk 
van de keuzes van individuele financiële instellingen. Deze ambitie zal zijn plaats krijgen in de 
klimaatactieplannen die worden opgesteld onder het Klimaatcommitment. 
 
Met de krediet- en beleggingsportefeuilles en doorrekeningen van beleidsplannen kan de financiële sector een 
concrete en belangrijke bijdrage leveren aan de investeringsagenda van de reële economie - een agenda die 
nodig is voor een forse tempoversnelling. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij actief kunnen deelnemen aan de 
uitvoeringsoverleggen van het Klimaatakkoord. Zo kunnen wij middels publiek-private samenwerkingen 
bijdragen aan de transitie van emissie-intensieve sectoren. 



Belangrijke voorwaarde voor de klimaattransitie is dat de financiële sector, overheid en reële economie elkaar 
versterken, zodat we plannen kunnen omzetten in acties en resultaten. Dat vraagt om een overheid die heldere 
lijnen uitzet, zodat de reële economie gericht haar klimaatplannen kan realiseren en de financiële sector daarbij 
kan ondersteunen en kan helpen versnellen en daadwerkelijk impact maken. Femke de Vries, de onafhankelijk 
voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, gaat graag in gesprek met de 
uitvoeringsoverleggen om hun wensen te verkennen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Medy van der Laan     Richard Weurding 
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Voorzitter Pensioenfederatie Algemeen directeur Dutch Fund and Asset 

Management Association 
 
 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan: 
 S.A.M. Kaag MA, MPhil, de minister van Financiën 
 mr. A.F. Gaastra MPA, de directeur-generaal Klimaat en Energie bij het het ministerie van EZK 
 drs. N. Kastelein, de directeur Klimaat bij het het ministerie van EZK 
 drs. E.H.Th.M. Nijpels , de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 


