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Bijiagen

1 Beantwoording Kamervrag
Aanleiding

Op 8 november jl heeft lid Van der Lee GroenLinks schriftelijke vragen gesteid
over het duurzaamheidsrisicobeheer van banken

Beslispunten
• Wij vragen u bijgevoegde aanbiedingsbrief te ondertekenen indien u akkoord

bent met de beantwoording
• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beietdslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• Het lid Van der Lee GroenLinks heeft vragen gesteid over de beheersing van

aan duurzaamheid gerelateerde financiele risico s op de balansen van

financiele instellingen De aanleiding hiervoor is het rapport M a k ng the talk

Banks gearing up to manage risks from climate change van de ECB

• Uw beantwoording is in lijn met uw Beleidsagenda duurzame financiering en

de beantwoording van het SO over deze beleidsagenda De beantwoording is

afgestemd met EZK en besproken met DNB

• Het rapport van de ECB concludeert dat een groot deel van de Europese
banken een basis heeft gelegd voor de beheersing van duurzaamheidsrisico s

maar dat er nog belangrijke stappen dienen te worden gezet De ECB kondigt
aan hierop toe te zien en waar nodig handhavend op te treden U benadrukt

het belang van de aanpak van duurzaamheidsrisico s en moedigt de stappen
van de ECB aan

• U geeft aan dat het ministerie van Financien regelmatig met DNB over dit

thema spreekt Van der Lee vraagt daarnaast of de resultaten van het

onderzoek voor de Nederlandse banken gedeeld kunnen worden DNB heeft

aangegeven dat dit gegeven de vertrouwelijkheld van de informatie niet kan

• De resultaten van het onderzoek worden door Van der Lee gekoppeld aan de

beoordeling van de voortgang van het klimaatcommitment U geeft aan dat in

het commitment niet de reductie van duurzaamheidrisico s maar impact
centraal staat In uw begeieidend schrijven bij de voortgangsrapportage van

eind dit jaar gaat u in op de voortgang
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Toelichting
Tabel 1 overzicht vragen en beantwoording

Vraag Beantwoording

Hoe kijkt u naar de conclusie van

het rapport van de ECB dat

banken nog belangrijke stappen
dienen te zetten om

duurzaamheidsrisico s te

beheersen

Het is van belang dat banken

duurzaamheidsrisico s voldoende beheersen Ik

steun de stappen die de ECB hierin zet Ook zet

ik mij hier in onderhandelingen over de

toezichtraamwerken van financiele insteliingen
voor in

Heeft DNB op basis van dit

onderzoek een beeld van de

Nederlandse banken en kan zij ditdelen gegeven de vertrouwelijkheid van de

informatie

DNB is betrokken geweest bij dit onderzoek

DNB kan de resultaten voor NL se banken niet

delen

Hoe verhoudt dit ECB rapport zich

tot eerdere rapportages van DNB

Dit rapport bevestigt voor mij het beeld dat

banken nog belangrijke stappen dienen te

zetten in de aanpak van duurzaamheidsrisico s

Bent u van plan de resultaten van

het onderzoek voor de

Nederlandse banken met DNB te

bespreken

Het ministerie van Financien spreekt regetmatig
met DNB over duurzaamheidrisico s in de

Financiele sector Het ligt voor de hand dat het

voorliggende onderzoek van de ECB ook wordt

besproken

Neemt u de resultaten van het

ECB onderzoek en een onderzoek

van het New Climate Institute

mee in uw monitoring van het

klimaatcommitment

Het klimaatcommitment ziet primair op de

bijdrage van de ondertekenaars aan de

klimaattransitie niet de beheersing van risico s

Op de korte termijn ontvangt de Kamer een

brief over de voortgang
Wat is uw reactie op de resultaten Ik onderschrijf het belang van het beschikbaar

van het onderzoek van

Milieudefensie naar de indirecte

uitstoot van de Nederlandse

financiele sector

maken van duurzaamheidsinformatie De

financiele sector speelt een belangrijke rol in de

financiering van de energietransitie Ik verken

samen met de minister van K E opties voor

meer normerend optreden als de bijdrage van

de sector onvoldoende blijkt

Communicatie

We verwachten hier geen persvragen over Mocht dat wel het geval zijn dan

stellen we een spreeklijn op

Politiek bestuurlijke context

n v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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