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Ministerie van Financiën
T.a.v. de minister van Financiën mevrouw S.A.M. Kaag, MA, MPhil
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 15 november 2022

Onderwerp: Voortgang Klimaatcommitment Financiële Sector

Geachte mevrouw Kaag,

Sinds 2019 werken 54 financiële instellingen en hun brancheverenigingen aan de implementatie van het 
Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en 
verzekeraars spraken af hoe zij bijdragen aan het Parijsakkoord én het Nederlandse Klimaatakkoord. Bijgevoegd 
treft u het eerste deel van de tweede voortgangsrapportage in het kader van dit Klimaatcommitment. In deze 
brief deel ik graag de voortgang die de sector het afgelopen jaar heeft geboekt.

1. Focus van het eerste deel van de tweede voortgangsrapportage: meten van het CO2-gehalte

Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin heeft de financiële sector de 
volgende afspraken gemaakt:

1. 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 risico-
rendementsdoelstellingen.

2. De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-gehalte te 
meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk. 

3. 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.

4. 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.

Omdat financiële instellingen tot eind 2022 de tijd hebben om hun actieplannen te publiceren, ligt de focus van
deze voortgangsrapportage op de tweede afspraak – het meten van het CO2-gehalte. Het rapport over de derde
afspraak die de sector heeft gemaakt – het schrijven en publiceren van actieplannen – zal volgen in het eerste 
kwartaal van 2023.
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2. Terugblik: bevindingen van het eerste deel van de tweede voortgangsrapportage

2.1 Meer instellingen rapporteren CO2-gehalte, actieplannen naderen crescendo 
Van alle ondertekenaars rapporteert 90% over het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen, wat een 
flinke stijging is ten opzichte van 78% vorig jaar. Het doel is om dat percentage in 2023 naar 100% te brengen. 
Ondertekenaars die nu achterblijven, krijgen ondersteuning van andere ondertekenaars en brancheverenigingen.

Het rapporteren van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen is een belangrijke voorwaarde voor de 
volgende stap: het publiceren van actieplannen om het CO2-gehalte van die financieringen en beleggingen te 
verlagen. In deze rapportage geeft 96% van de ondertekenaars aan voor eind 2022 een actieplan te publiceren
om sturing te geven aan het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen. Ik verwacht dat de actieplannen 
onderling verschillen in detailniveau, wat past binnen het ingroeimodel van het Klimaatcommitment. Echter, met
de recente publicatie van een door de sector opgestelde leidraad, zullen verschillen de komende jaren verkleind 
worden.

2.2 Publicatie van leidraad om deel uitdagingen te tackelen
De vergelijkbaarheid van het CO2-gehalte van de relevante financieringen en beleggingen van ondertekenaars, is 
een belangrijke uitdaging voor de sector. De eerste voorgangsrapportage bevat aanbevelingen om verbeteringen 
door te voeren in de berekening van het CO2-gehalte, in het afbakenen van relevante financieringen en 
beleggingen en in het bepalen of portefeuilles afgestemd zijn op het Parijsakkoord.

In oktober 2022 publiceerde de financiële sector een leidraad voor categorieën van financieringen en beleggingen 
waarover ondertekenaars geacht worden te rapporteren en elementen waaraan actieplannen dienen te voldoen.
Bij het opstellen van de leidraad zijn ook de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat betrokken 
geweest.

Met de leidraad wordt een grote stap gezet ten aanzien van prioritering van beleggingscategorieën en sectoren 
voor leningen. Ook wordt meer duidelijkheid gecreëerd over actieplannen en reductiedoelstellingen, zoals het 
vaststellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen en doelen voor activiteiten die vallen onder categorie 1 uit 
deze leidraad. De leidraad geldt vanaf boekjaar 2022 voor de ondertekenaars en de verwachting is dat deze tot 
meer onderlinge vergelijkbaarheid zal leiden.

2.3 Verbeteringen in de meting van het CO2-gehalte
De voortgangsrapportage toont aan dat over 85% van de totale relevante activa het CO2-gehalte gemeten wordt
en voor 62% van de ondertekenaars (+29%-punt meer dan boekjaar 2020) geldt dat ze meer dan 90% van hun 
relevante activa meten. Dit toont aan dat de ondertekenaars ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage 
beter in staat zijn om de emissies van hun activa te meten.

Het is goed om te zien dat meer bedrijven emissiedata publiceren. Dit helpt ondertekenaars bij het bepalen het 
CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) zal naar verwachting de beschikbaarheid en kwaliteit van emissiedata verder verbeteren. Daarnaast roept 
de sector bedrijven die niet onder de CSRD vallen, op om openheid te geven over hun emissiedata en 
transitieplannen, zodat financiële instellingen over een groter deel van hun relevante activa kunnen rapporteren
en nog gerichter een positieve impact kunnen realiseren.
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2.4 Het belang van internationale initiatieven
Veel ondertekenaars van het Klimaatcommitment zijn actief binnen internationale 'netto-nul'-initiatieven.
Banken zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de Net-Zero Banking Alliance, verzekeraars bij de Net-Zero Insurance 
Alliance, pensioenfondsen bij de Net-Zero Asset Owner Alliance, terwijl vermogensbeheerders het Net Zero Asset 
Managers initiative hebben getekend. Heel belangrijk voor de ondertekenaars zijn internationale initiatieven die
vergelijkbaarheid stimuleren, onder andere omdat er een Europees gelijk speelveld aan het ontstaan is. Binnen 
het Klimaatcommitment wordt aansluiting gezocht bij deze internationale/Europese initiatieven en bij 
totstandkoming van wet- en regelgeving.

2.5 In permanente dialoog
De financiële sector voert regelmatig overleg met belanghebbenden bij het Klimaatcommitment, zoals ngo’s, 
wetenschappers en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat. Om van de transitie een 
succes te maken, wordt een groot beroep gedaan op de financiële sector en levert de sector een aanzienlijke 
inspanning om daaraan tegemoet te komen en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Onder andere het
implementeren van Europese wet- en regelgeving, het financieren van verduurzaming en het opstellen van 
klimaatstrategieën houdt honderden medewerkers van financiële instellingen bezig. Het delen van kennis, 
ideeën en ervaringen blijft zeer belangrijk en de sector gaat ook graag in gesprek over voorbeelden waarbij al
een positieve impact is gerealiseerd.

3. Vooruitblik: de enige weg is vooruit

Het oplossen van het klimaatprobleem is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle partijen in de
samenleving. Bedrijven hebben de taak om hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen en financiële instellingen 
dragen hieraan bij, door middel van onder meer engagement met de grote vervuilers, door als aandeelhouder 
invloed uit te oefenen en door posities op te bouwen in groene bedrijven, projecten, producten en diensten.

De Nederlandse financiële sector ziet het – in samenhang met haar eigen inspanningen – als een cruciale rol van 
de overheid om de versnelling mogelijk te maken. Een heldere combinatie van instrumenten als normeren, 
beprijzen en subsidiëren creëert duidelijkheid voor de financiële sector, het bedrijfsleven en consumenten, zoals 
huizenbezitters. Als partijen weten wat ze kunnen verwachten, dan kunnen financiële instellingen uniformere
eisen stellen aan bijvoorbeeld financieringen die de instrumentenmix van de overheid aanvullen.

De ondertekenaars zien het als hun verantwoordelijkheid om klimaatoplossingen te financieren en een steeds 
groter deel van de portefeuille te alloceren naar de verduurzaming van bedrijven en projecten. Daarnaast spreken 
ondertekenaars bedrijven waaraan zij lenen of waarin zij beleggen aan op hun hoge emissies. Instellingen
gebruiken hun stemrecht, voeren engagementtrajecten en als er onvoldoende verandert, zit er soms niets anders 
op dan over te gaan op desinvesteren.

Deze acties – in combinatie met ambitieus Europees beleid – zijn cruciaal. Dan kunnen de ondertekenaars hun 
beloftes waarmaken om hun balansen en beleggingsportefeuilles op zodanige wijze in te richten dat die in lijn zijn 
met het Parijsakkoord. Daarbij willen de ondertekenaars benadrukken hoe belangrijk heldere transitiepaden zijn 
die beschrijven hoe de reële economie toe kan bewegen naar een duurzame economie. De Britse Transition Plan 
Taskforce, waar men werkt aan gestandaardiseerde transitieplannen, kan als inspiratiebron dienen.






