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Tabel 1: Beleidsagenda duurzame financieringen  

Ambitie Beleidsdoelen Instrument 

1. Financiële markten zijn 
het vliegwiel voor 
verduurzaming.  
 
 
 
 

1.1 Inzetten op een ambitieuze invulling 
van het klimaatcommitment, om bij te 
dragen aan het klimaatakkoord. 

 
1.2 Spelen van een internationale 
voortrekkersrol in de verduurzaming van 
de financiële markten.  
   
1.3 Structurele borging van brede 
duurzaamheidsdoelen in het beleid van 
financiële instellingen.  
 

1.1.1 Beoordeling van de voortgang van het klimaatcommitment en sturen op 
hoog ambitieniveau door middel van concrete verwachtingen over actieplannen 
en rapportages.  
 
1.1.2 Het maatschappelijk middenveld en wetenschap bij de governance van 
het klimaatcommitment betrekken.  
 
1.1.3 Onderzoek naar de vraag of de huidige governance van het 
klimaatcommitment nog past binnen de ambitieuze klimaatopgave. 
 
1.1.4 Verkenning van meer normerend optreden t.a.v. de doelstellingen van het 
klimaatcommitment – mocht onvoldoende voortgang bereikt worden.  
 
1.2.1 Een Europese koplopersgroep op het gebied van duurzame financieringen.  
 
1.3.1 Opname financiële sector in het Global Biodiversity Framework. 
 
1.3.2 Ambitieuze (Europese) IMVO-wetgeving voor de financiële sector (due 
dilligence verplichting) die aansluit bij overige wetgeving(voorstellen) op het 
gebied van duurzaamheid.   
 

2. Aan duurzaamheid 
gerelateerde financiële 
risico’s worden voldoende 
beheerst.  

2.1 Duurzaamheidsrisico’s worden 
meegenomen in de relevante Europese 
toezichtraamwerken voor financiële 
instellingen. 
 
2.2 Naast klimaatrisico’s worden ook 
andere milieurisico’s beter in kaart 
gebracht. 
 
2.3 Verbeteren van de verzekerbaarheid 
van klimaatgerelateerde schade.  
    
 
 

2.1.1 Integratie duurzaamheidsrisico’s in het generieke deel (pillar 1) van het 
Europese kapitaalvereistenraamwerk voor banken, bijvoorbeeld via 
concentratielimieten. 
 
2.1.2 Integratie van duurzaamheidsrisico’s in de relevante elementen van de 
toezichtraamwerken voor pensioenfondsen (IORP) en verzekeraars (Solvency 
II).  
 
2.1.3 Ambitieuze invulling onderzoeken naar de inzet van macroprudentiële 
instrumenten voor de aanpak van duurzaamheidsrisico’s door toezichthouders 
en risicocomités.   
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2.1.4 Borging van duurzaamheidsrisico’s op het bestuursniveau van 
verzekeraars en banken in de huidige onderhandelingen over de 
toezichtraamwerken (Solvency II en CRR/CRD). 
 
2.2.1 Vervolgonderzoek naar biodiversiteitsrisico’s en risico’s van andere 
milieuaspecten door nationale en Europese toezichthouders.  
 
2.3.1 Verkenning van beleidsopties voor het bevorderen van verzekerbaarheid 
van klimaat gerelateerde schade. 
 

3. Rapportagestandaarden 
bieden inzicht in alle 
relevante 
duurzaamheidsfactoren en 
voorkomen groenwassen. 

3.1 Stimuleren van de kwalitatieve en 
vergelijkbare 
duurzaamheidsinformatie. 
 

3.2 Ontwikkeling van internationale 
rapportagestandaarden op 
duurzaamheidsgebied.  

 

3.1.1 Versterken methoden voor verbetering van de kwaliteit, onafhankelijkheid 
en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsbeoordelingen.  
 
3.1.2 Ambitieuze invulling van diverse Europese rapportagestandaarden (in de 
level 2 tekst). 
 
3.2.1 Ambitieuze internationale rapportagestandaarden via de G20.  
 

 


