
Beleidsagenda duurzame �nanciering

De Nederlands economie moet steeds duurzamer worden. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot
met ten minste 55% zijn gedaald.

Dit staat er in de beleidsagenda duurzame �nanciering:

Financiële markten zijn een vliegwiel voor verduurzaming

Financiële klimaatrisico’s worden voldoende beheerst

Rapportagestandaarden en duurzaamheidsdata zorgen voor meer transparantie 

Hoe werkt de overheid aan duurzame �nanciering?

Financiële instellingen maken de klimaatimpact van hun �nancieringen en beleggingen
inzichtelijk. En maken actieplannen om deze CO2-uitstoot te verminderen.

Eind 2022 en begin 2023 bekijken we die plannen op transparantie,
vergelijkbaarheid en ambitieniveau.
Als deze onvoldoende aansluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord,
sluiten we wet- en regelgeving niet uit.

Ook het herstel van biodiversiteit kost veel geld. Daarom vragen we de sector meer te investeren in
herstel van biodiversiteit en pleiten we voor aansluiting bij het Global Biodiversity Framework.

Het aantal klimaatrampen
zal alleen maar toenemen.
Banken én verzekeraars
moeten dus nog beter
voorbereid zijn op
de kosten van
klimaatschade.

Biodiversiteitsverlies zorgt voor �nanciële risico’s. Hier moet de
toezichthouder meer onderzoek naar doen.

Investeren in fossiele brandsto�en betekent investeren
in het verleden. Door de vergroening kunnen deze
investeringen aan waarde verliezen. Duurzaam
investeren voorkomt dit.

Door op de juiste manier te
rapporteren en data te
verzamelen kunnen �nanciële
instellingen gemakkelijker
verantwoording a�eggen en
de juiste keuzes maken.

Goede informatie over wat écht
duurzaam is en wat niet,
voorkomt greenwashing en helpt
bedrijven en consumenten
makkelijker groene keuzes maken.

Veel Nederlandse
bedrijven opereren
internationaal. Daarom
pleiten we voor Europese en
wereldwijde afspraken over
meetmethodes en het
verzamelen van klimaatdata. 

Groene staatsobligaties ondersteunen een robuuste groene kapitaalmarkt.

Een voorspelbaar en helder klimaat- en energiebeleid van de overheid helpt
om te bepalen waar wel of niet in te investeren. Nu, in 2030 en in 2050.

De overheid verbetert publiek-private samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en �nanciële instellingen.


