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OVERALL SCORE

Nederland behaalt relatief goede resultaten op de drie dimensies van de 3fP-Tracker, met ‘Toezicht, Risicomanagement en Systeemstabiliteit’ als sterkste punt, gevolgd door de ‘Stimulerende
Omgeving’. Zoals in alle onderzochte landen is er ruimte voor verbetering om de regulering van
de financiële markten volledig op de koers van de klimaatdoelen van Parijs te krijgen.
In Nederland is er sprake van een uniek en potentieel zeer effectief samenspel tussen publieke en
private partijen. ublieke initiatieven op het gebied van duurzame financiering geven richting en
maken kennisdeling mogelijk. Dergelijke initiatieven zijn onder meer de Corporate Governance
Code, het Platform voor Duurzame Financiering en de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnitieerde iMVO-convenanten. Private financiële instellingen zijn een belangrijke factor in
klimaatfinanciering door het commitment aan het Nederlandse Klimaatakkoord en het Platform
for Carbon Accounting Financials (PCAF).
TRANSPARANTIE & VERSLAGLEGGING

aan het Klimaatakkoord. Zij verplichten zichzelf om de uitstoot te meten en rapporteren, en reductiedoelen te stellen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het PCAF ontwikkelt een methodologie voor het meten van de koolstofvoetafdruk van investeringen en leningen en is hiermee in een gevorderd stadium. Dit private initiatief heeft de potentie om internationaal de toon
te zetten. De Nederlandse overheid heeft met de regeling groenprojecten een mechanisme in het
leven geroepen dat banken in staat stelt om groenfondsen op te zetten, daarbij gebruik makend
van een uitgebreide catalogus van groene activiteiten.

finance fit for Paris

Verschillende Europese richtlijnen zijn in nationale wetgeving vertaald, waaronder de Shareholder Shareholder Rights II-richtlijn, de IORP II / Richtlijn 2016/2341 en MiFID II. Nederland zou
er baat bij hebben om verder te gaan dan de Europese richtlijnen, met name op het gebied van
fiduciaire taak van beleggers en op de taken van beleggingsadviseurs. Verbetering in groene financiële regulering is mogelijk op het gebied van de verslagleggingsvereisten met betrekking tot
risicomanagement. Daarnaast kan de regulering omtrent de jaarverslaglegging zich duidelijker
uitspreken over de verantwoording van fysieke risico’s en transitierisico‘s in verband met het
klimaat. Tot slot kunnen de klimaatrisico’s van retailfondsbeleggingen transparanter gemaakt
worden voor consumenten.
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Op het gebied van transparantie heeft boekt Nederland in de afgelopen twee jaar vooruitgang geboekt.
De Nederlandse Corporate Governance Code vraagt
een lange termijn oriëntatie van (financiële) instellingen op basis van het ‘pas toe of leg uit’-principe.
Dit ondersteunt deze instellingen om een duurzaam
beleid te voeren. In 2019, werd een grote stap in de
richting van een groenere financiële sector gezet
door het commitment van de financiële instellingen

TOEZICHT, RISICOMANAGEMENT EN SYSTEEMSTABILITEIT

De overheid en toezichthouders in Nederland positioneren zich als katalysator van het beoordelen
van- en omgaan met klimaatrisico‘s in de Nederlandse financiële sector. De Nederlandsche Bank
(DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
het ministerie van Financiën spreken allen hun
steun uit voor duurzame financiering en benoemen
concrete acties in hun strategische plannen om het
gebruik ervan te versnellen. Dit komt tot uiting in het uitvoeren van klimaat-stresstests en het
integreren van klimaatrisico’s in het toezicht.
DNB vraagt banken, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen om
de implicaties van relevante klimaatscenario‘s (transitie en fysiek) te onderzoeken en om transitierisico‘s op te nemen in hun risicobeoordeling. Mogelijke vervolgstappen voor een verdere integratie van klimaatfinanciering in het Nederlandse toezichtsysteem zijn de structurele integratie
van klimaatgerelateerde factoren in de stresstests bij financiële instellingen en een sectorbrede
implementatie van klimaatrisico‘s in de toetsing door de toezichthouder.
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STIMULERENDE OMGEVING

Nederland kent een stimulerende omgeving die de
inbedding van de klimaatdoelstellingen van Parijs
in de financiële sector ondersteunt. De Nederlandse overheid biedt een breed spectrum aan groene
financiële ondersteuning aan, voornamelijk in de
vorm van subsidies en belastingverlagingen. Deze
instrumenten focussen zich vooral op de inzet van
duurzame energie en het vergroten van de energie-efficiëntie. Het investeringsfonds van de overheid Invest-NL is van start gegaan en gaat projecten financieren die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Daarnaast
overweegt de Nederlandse overheid om een fonds met een omvang van “tientallen miljarden” op
te richten voor grootschalige financieringsactiviteiten binnen de Nederlandse economie. De eerste signalen wijzen erop dat het vergroenen van de Nederlandse economie een belangrijke focus
van dit fonds wordt.
Het Ministerie van Financiën heeft op 21 mei 2019 zijn eerste groene staatsobligatie uitgegeven.
DNB toont een sterke betrokkenheid bij het vergroenen van de financiële sector in Nederland,
wat tot uiting komt in de oprichting van het Platform voor Duurzame Financiering, het mede
opzetten en voorzitten van het internationale Network on Greening the Financial System (NGFS)
en het als eerste centrale bank ondertekenen van de Principles for Responsible Investment (PRI)
van de VN. Daarnaast heeft de Nederlandse economie met het Klimaatakkoord een routekaart
voor de weg naar de klimaatdoelen van Parijs. Financiële instellingen kunnen hun toekomstscenario’s op de afspraken uit dit akkoord baseren.

Voetnoot bij de interpretatie van de cijfers:
Gezien de huidige staat van de methodologie en de beschikbaarheid van data is een perfecte score van 10 punten op dit moment niet realistisch op
sommige aspecten. Een wereldwijde best practice kan daarom significant minder punten opleveren dan de perfecte score.
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