


© 2020 KPMG Accountants N.V. Alle rechten voorbehouden. 2

Beantwoording vragen d.d. 14 mei 2020
Vraag Antwoord

Kunnen jullie aangegeven hoe jullie de mogelijke 

schijn van belangenverstrengeling voorkomen en 
onafhankelijkheid garanderen?

We verwijzen naar het document dat wij op 12 mei j.l. ter besch kking hebben gesteld. De laatste alinea behandelt deze vraag. 

Hoe houdt KPMG rekening met de verschillende 

snelheden en sentimenten bij instellingen ten 

aanzien van klimaatimpactmeting, acties en 
rapportage?

U heeft gevraagd om een feitel jke en objectieve rapportage. Wij zullen samen met u een raamwerk opzetten wat een feitelijk inzicht geeft in de 

inspanningen van de sector. Wij hebben uit het offerteverzoek begrepen dat u niet wenst de prestatie van individuele instellingen inzichtelijk te maken. 

Verschil zal dan met name betrekking hebben op type financiële instelling. Mochten er verschillen in de geaggregeerde inspanning tussen financiële 

instellingen bestaan zal de rapportage hier waarschijnlijk feitelijk inzicht in geven. Indien bepaalde instellingen op bepaalde onderdelen nog geen informatie 

kunnen of willen delen (bijv. onvoldoende data, nog geen concrete actieplannen) zal dit uit de jaarrapportage dus naar voren komen op geaggregeerd 

niveau.

Hoe houd KPMG in de opzet van het framework en 

rapportageformat rekening met wat volgt op 
impactmeting, namelijk target setting en steering?

Samen met u zullen wij inzichtelijk maken wat de informatiebehoefte van de gebruikers van de rapportage is en met u de elementen van de rapportage 

hierop afstemmen. Wij verwachten dat de rapportage vanaf jaar 1 minimaal inzicht moet geven in de toezeggingen van de sector uit het 

Klimaatcommitment: deelname aan de financiering van de energietransitie, CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen (incl. vergelijkbaarheid 

van de resultaten), actieplannen en reductiedoelstellingen. Het is uiteraard niet uit te sluiten dat na de eerste jaarrapportage de gezamenlijke evaluatie 

resulteert in bepaalde aanpassingen in het basis raamwerk. 

Hoe gaat KPMG om met: 

o de verschillen tussen de achterban van de

verschillende koepelorganisaties;

o de koplopers en achterblijvers binnen een

sector;

o de verschillen tussen grote en kleine

organisaties (i.c. proportionaliteit)?

• W j voorzien onderdelen van het raamwerk toegespitst zullen moeten worden naar het type financiële instelling

• Op basis van uw offerteverzoek verwachten wij feitelijk inzicht in te geven zonder hierbij individuele instellingen te noemen. Afhankelijk van uw wensen

kunnen wij b jvoorbeeld wel een aantal best-practices opnemen (eventueel anoniem) om het commitment b (“De partijen kunnen hun eigen methodiek
kiezen maar verbinden zich aan een proces om onderling ervaringen te delen, resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de meting te
verbeteren en te verdiepen.”) te bespoedigen.

• De grootte van de instelling is wellicht relevant voor een geaggregeerd beeld op het CO2 gehalte, maar niet voor andere onderdelen zoals het wel- of

niet bepalen van een actieplan. Met u zullen wij bepalen hoe- en in welke mate proportionaliteit een rol zal spelen in het raamwerk.

Hoe zorgt KPMG voor het benodigde draagvlak 

binnen en tussen de sectoren met betrekking tot 
de inhoud van de rapportages?

Wij gaan ervan uit dat er bij de ondertekenaars van het commitment draagvlak bestaat voor een feitel jk rapportage op de onderdelen van het 

Klimaatcommitment. Daarnaast zien wij het als onze rol om het ontwerp van de rapportage met de commissie af te stemmen en zo nodig het raamwerk

inhoudel jk toe te lichten aan de sectoren, waarb j het de verantwoordelijkheid van de commissie zal zijn om voldoende draagvlak te verzorgen bij de leden

en voor zover nodig tussen de sectoren.

U geeft aan dat u t jdens het bepalen van het 

raamwerk met u bespreken hoe de uitvraag aan de 

sector kan worden gedaan. Kan KPMG aangeven 

welke (pakweg 2 of 3) alternatieven daarbij zijn, 

welke kosten dit met zich meebrengt, wat dit aan 

werkzaamheden van de sector vergt, wat dit aan 

werkzaamheden van u vergt, en wat dit betekent 
voor de sectorrapportage?

Dit kunnen wij met u bepalen zodra wij meer inzicht hebben in het ontwerp van het raamwerk. Onze inspanningen zullen afhankelijk zijn dat de hoeveelheid 

informatie die wij zullen moeten verzamelen en de w jze waarop deze informatie verzameld wordt. Ten aanzien van de hoeveelheid kunnen wij nu nog geen 

uitspraken doen. 

Voor de wijze waarop bestaan een aantal opties, waarbij het ene uiterste een volledige ongeorganiseerde data-collectie zal zijn (KPMG moet in openbare 

informatie van de instellingen zoeken naar de gevraagde informatie) en een sterk gestructureerde data-collectie (KPMG zal in een vertrouwelijke en 

beveiligde omgeving instellingen vragen publieke informatie te kopiëren uit publieke bronnen op specifieke vragen vanuit het raamwerk, eventueel met 

verwijzingen naar deze bronnen en een korte toelichting). Een ongeorganiseerd proces vraagt veel inspanningen van ons en zal duurder zijn, een sterk 

gestructureerd proces zal minder inspanning van ons vragen en goedkoper zijn. 

Wij kunnen met u vaste tarieven afspreken voor fase 2. Wij gaan er van uit de dat de Commissie i(gedeeltel jk) invloed heeft op de voornaamste variabelen 

die onze kosten bepalen.
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Vraag Antwoord

Wat is het diversiteitsbeleid van KPMG en hoe 

reflecteert zich dat in het team dat aan deze 
opdracht werkt?

Zie bijgevoegd. W j streven naar de meest geschikte personen o.b.v. kennis en capaciteiten en hebben het team op deze wijze samengesteld. Het 

Sustainability team van KPMG bestaat voor 53% uit mannen en 47% uit vrouwen. We verwijzen verw jderen naar het b jgevoegde document over het ESG 

beleid bij KPMG. 

Kan KPMG meer duiding geven aan hoe zij de 
governance van de opdracht voor zich zien?

 is  en zal nauw betrokken z jn bij de uitvoering van de opdracht  zal als expert input geven in de opdracht. 

 is de  en voor u het eerste aanspreekpunt.

Hoe neemt KPMG duurzaamheid mee in hun eigen 

consultancy en assurance activiteiten? Stimuleren 
zij klanten om duurzaamheid mee te nemen?

KPMG had als eerste van de big-4 een gespecialiseerd team op duurzaamheid in de loop der jaren sterk is gegroeid. Wij hebben diverse proposities 

waarmee wij onze klanten ondersteunen op duurzaamheid. In ons integrated annual report kunt u meer vinden over duurzaamheid en KPMG. We 

verw jzen verder het document ESG beleid bij KPMG. KPMG Assurance neemt een actieve rol in om klanten te bewegen niet-financiële informatie, 

inclusief ESG informatie, op te nemen in het jaarverslag. De groei van het aantal bedr jven die dit inmiddels doet laat zien dat het onderwerp een meer 

volwassen rol kr jgt in de bedr jfscommunicatie. 

De rapportage heeft een doelgroep van Tweede 

Kamerleden. Zij hebben (nog) niet allemaal 

technische kennis over duurzaamheid in de 

financiële sector. Hoe ziet KPMG de juiste balans 

tussen (technische) inhoud en vorm van de 
rapportage?

Wij hebben ervaring met het schrijven van sectorrapportages, toegankelijk voor een brede groep gebruikers. In onze offerte staan hiervoor een aantal 

voorbeelden opgenomen. Daarom hebben wij ook expliciet aangegeven in de offerte dat wij met u eerst de gebruikers en de informatiebehoefte van de 

gebruikers bepalen. Zoals in de offerte aangegeven is het inschakelen van een communicatiedeskundige mogel jk om de boodschappen effectief over te 

laten komen. In het algemeen kan overigens worden gesteld dat veel rapporten van KPMG worden gelezen door doelgroepen die minder technische 

kennis van de onderwerpen heeft, waardoor wij vaak aandacht moeten besteden aan het goed overbrengen van de kernboodschappen.

Wat de visie van KPMG m.b.t. de markt voor groene 
financiering over vijf jaar? Wat is jullie rol erin?

Wij zien een sterke stijging in deze markt. Afgelopen jaar was er weer een sterke stijging van het aantal- en volume van green bonds en green loans te 

zien. Wij zien verschillende type financiële instellingen experimenteren met “groene” producten, zoals sustainable improvement initiatives, green loans met 

rente gekoppeld aan de beoordeling van externe rating agency, toenemende mate van ESG integratie bij asset managers, etc.. 

Daarnaast zien wij vanuit verschillende type stakeholders de druk op de markt toenemen (bijv. de druk op ING en ABN Amro om de betrokkenheid bij de 

Dakota Access Pipeline te beëindigen). Tenslotte zien wij ook vanuit het regelgevend kader ontwikkelingen die de markt voor groene financiering zal 

financieren sterke ontw kkelingen, zoals de rol van TCFD in het EU Action Plan Sustainable Finance en de EU Taxonomy Sustainable Finance. 

De sector heeft zichzelf, nationaal en internationaal ook als zeer committed geprofileerd (via bijv. het Klimaatcommitment, het Katowice commitment, 2 

degrees investing initiative, UN PRB, UN PRI, Climate Action 100+, en nog vele andere initiatieven)

Wij verwachten daarom dat de huidige trends, zoals een sterke toename in type groene financiële producten en het totale volume van groene 

financieringen en investeringen zullen intensiveren. 

U geeft aan dat u verwacht geen getallen te kunnen 

optellen, maar wel ontwikkelingen te kunnen 

schetsen. Welke uitdagingen ziet KPMG bij het 

schetsen van ontwikkelingen, en hoe wil KPMG hier 
mee omgaan?

Dat zal in grote mate afhankelijk z jn van de opzet van de sectorrapportage. Zoals u kunt zien in onze voorbeeld visuals zien wij verschillende opties voor 

visualiseren van de voortgang van de sector. Wij zullen met u, afhankelijk van de beschikbare data, de meest gesch kte visuals ontwerpen om een feitelijk 

inzicht te geven in de sectorrapportage. Wij hebben in de offerte benadrukt dat een flexibele aanpak gezien de snelle ontwikkelingen van de sector op dit 

thema belangrijk is, dit zal ons dan ook in staat stellen met u passende oplossingen te vinden voor de uitdagingen die wij zullen tegenkomen.
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In aanvulling op ons voorstel “Een aanpak op maat” sturen wij u graag de volgende 

toelichting vooraf aan ons gesprek van morgen. Deze toelichting behandelt in directe of 

indirecte wijze een deel van de vragen die ons zijn gesteld via het document “Vragen aan 

KPMG” (referentie: N4681).

Het voorstel van de aanpak van KPMG beoogt om samen met de sector te komen tot een 

passende rapportage die recht doet aan de informatiebehoeften van de gebruikers van het 

rapport, maar ook aan de inspanningen van de sector voor het klimaat commitment van de 

sector. 

Een gebied in ontwikkeling

Klimaat-gerelateerde rapportage is op dit moment sterk in ontwikkeling en wij verwachten dat 

deze beweging de komende jaren zal intensiveren. Dit betekent dat:

— Zowel de “nul meting” als de metingen in de komende jaren niet per definitie met één 

methode of vanuit het hetzelfde uitgangspunt plaatsvinden 

— Zowel binnen de verschillende sub-sectoren van de financiële sector als tussen de 

verschillende sub-sectoren zullen verschillen worden vastgesteld in het startpunt van 

rapportage en mate van gedetailleerdheid van klimaatimpact beleid. 

De wijze van rapportage zal daarom ook - naar onze verwachting - over de jaren aan 

verandering onderhevig zijn. Het is ook onze verwachting dat de transparantie en de kwaliteit 

van informatie op het CO2 gehalte van participanten in de financiële markten zal toenemen. 

De EU Taxonomy en de aanpassingen in de NFRD dragen daaraan bij.  

De kern van onze samenwerking en bijdrage aan uw doelen:

De kernpunten van ons voorstel aan de Commissie zijn als volgt:

1. Wij ondersteunen de sector om op passende wijze over het afgegeven klimaat

commitment te rapporteren. Wij gaan expliciet uit van een actieve samenwerking en

interactie met de sector om een goed raamwerk en een passende jaarlijkse

rapportage op te stellen. Dat betekent ook dat de sector de leiding houdt over het

rapport: wij zullen het voor u schrijven en de feiten uiteenzetten en (zoals besproken)

ons onthouden van interpretatie of evaluatie;

2. KPMG kan dit proces op een effectieve wijze ondersteunen door specifieke kennis

van het vakgebied klimaat-gerelateerde rapportage, de actieve betrokkenheid bij de

sector op dit onderwerp en de aanhaking in de internationale gremia waarin discussies

over de ontwikkelingen over de aard van de rapportage plaatsvindt. Dit helpt u om

tijdig op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

3. Wij ondersteunen het proces op een efficiënte wijze door relevante IT tooling voor de

dataverzameling (SOFY), de analyse van data (sentiments-analyse o.b.v. AI) en de

rapportage van de informatie (Tableau). Dit zal de lasten voor de sector en de

instellingen zoveel mogelijk verlichten.

Duidelijke afspraken

Het fee voorstel voor 2021 zal ons inziens een fixed fee voorstel zijn en in grote mate 

afhankelijk zijn van het gekozen informatie-collectie proces. Er zijn verschillende manieren 

voor de verzameling van de relevante informatie. Wij willen tijdens het bepalen van het 

raamwerk met u bespreken hoe de uitvraag aan de sector kan worden gedaan. Naarmate de 

instellingen de informatie meer toegesneden aanleveren kan het rapportageproces door ons 

efficiënter worden opgezet. De validatie die wij op informatie doen zal in principe slechts op 

plausibiliteit zijn, waarbij dit naar onze verwachting vergelijkingen zijn tussen instellingen om 

na te gaan of bepaalde “uitschieters” nadere duiding behoeven. Tevens zal vergelijking van 

dezelfde instelling tussen jaren plaatsvinden. 

Voor de bepaling van het raamwerk en de informatie die in de jaarlijkse sectorrapportage 

dient te komen gaan we er van uit dat (naast onze adviserende inbreng) met name 

aansluiting wordt gevonden bij de deskundigheid en visie van de sector zelf. Indien gewenst 

kan uiteraard ook expliciet input worden gevraagd van andere partijen of instanties.      

KPMG investeert veel tijd in het ontwikkelen van haar kennis op het terrein van ESG 

toepassing in de financiële sector omdat zij vindt dat zij klanten op dit terrein met haar 

kerncompetenties goed kan ondersteunen. Dit betreft zowel de materie-deskundigheid 

(bijvoorbeeld kennis over wet- en regelging, klimaatimpact meting) als wel het helpen met het 

implementeren van ESG in dagelijkse IT, data, rapportage of (risk) monitoring processen. 

Actieve participatie in internationale werkgroepen/gremia moet dan ook vanuit die context 

worden bezien. 

KPMG hanteert duidelijke en strikte regels als het gaat om mogelijke belangenverstrengeling 

tegen te gaan. Specifieke (niet-publieke) kennis die wordt opgedaan in de beslotenheid van 

een individuele opdracht kan niet worden gedeeld met anderen dan degene die bij de 

opdracht betrokken zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze opdracht. 

Bij aanname van opdrachten worden risico’s op belangenverstrengeling expliciet afgewogen. 

Uitgaande van bestaande onafhankelijkheidswetgeving en de specifieke situatie rondom de 

aanname van de onderhavige opdracht ziet KPMG geen belangenverstrengeling tussen 

betrokkenheid als assurance provider of adviseur bij financiële instellingen die onderdeel zijn 

van het klimaat commitment. Wij bespreken dit echter graag met u om enige zorg die u heeft 

op dit punt te kunnen begrijpen en naar verwachting op te lossen.
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UW VRAGEN EN ONZE ANTWOORDEN 

Op welke wijze ziet SRQ verschillen en overeenkomsten met de 

impactmetingen en de impact frameworks ten opzichte van het sector-

brede framework waar het comité naar op zoek is? 

Behalve verschillende multinationals hebben wij veel financiële instellingen geholpen bij het ontwikkelen 

van impact/ESG frameworks en het meten van impact. Voorbeelden hiervan zijn: ontwikkelingsbanken 

(zoals , commerciële banken (onder meer ), gespecialiseerde impact fondsen 

(bijvoorbeeld , fondsen met een duurzaamheidsdoelstelling (  fund en anderen) 

en non-profit organisaties ( ). Ook bij de sector-rapportage krijgen we met verschillende 

typen financiers te maken. Bovendien, is het bij het ontwikkelen van impact frameworks net als bij het 

sector-brede framework een uitdaging om een strategie en indicatoren te ontwikkelen die recht doen aan 

de unieke kenmerken van individuele investeringen/financiers en daarnaast geaggregeerd kunnen worden 

op sectorniveau. Een derde overeenkomst is dat we naast individuele klanten ook consortia (zoals JIM) 

hebben geholpen bij harmonisatie van (CO2) impact meting en afstemming op GHG-accounting 

standaarden (zoals PCAF/PACTA/TCFD).   

Een belangrijk verschil is dat we in de meeste van onze projecten bij een groot gedeelte van het proces van 

het ontwikkelen van het impact framework en het meten van impact betrokken zijn. Daarbij hebben we 

dan intensief contact met de betrokken organisaties. Bij uw sector-rapportage zullen wij gebruik maken 

van publiek beschikbare jaarrapportages en verwachten we in beginsel weinig interactie met de individuele 

financiële instellingen. 

Kan SRQ meer kleur geven aan hun begrip van de ontwikkeling binnen het 

veld van klimaatmethoden? 

De interesse in klimaataccounting groeit. Bedrijven worden steeds meer verantwoordelijk gehouden voor 

zowel hun positieve als negatieve impact op maatschappij en milieu. Hierdoor ontstaat behoefte om deze 

rapporteringen vergelijkbaar te maken. Op nationaal en internationaal niveau zien we dit terug in 

initiatieven als UNEP FI Collective Commitment on Climate Action, Climate Action in Financial Institutions 

Initiative, UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance, CDP Financial Services Questionnaire, TCFD, PACTA, 

PCAF, IIGCC en de Poseidon Principles. 

Wij verwachten dan ook dat de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data snel zal toenemen. Dit zal 

leiden tot een reductie in het gebruik van proxies. Ook methodes voor attributie zullen verder ontwikkeld 

worden, waardoor het beter mogelijk wordt om toe te wijzen wie verantwoordelijkheid draagt voor welke 

emissies. Daarnaast verwachten wij dat intensiteitsmetingen aan populariteit zullen winnen, omdat deze 

relatieve onderlinge vergelijking en het analyseren van voortgang vergemakkelijken. 

Niet uit te sluiten is dat een initiatief als uw sectorrapportage bij kan dragen aan internationale 

ontwikkelingen. In meer landen zullen financiële instellingen en koepels elkaar hopelijk opzoeken om 

gezamenlijk transparantie te verschaffen en de dialoog met derden aan te gaan omtrent carbon emissies 

in hun portefeuilles. Het zijn namelijk bewegingen en experimenten als deze die tot ‘normalisering’ leiden 

van hetgeen nu nog buitengewoon wordt gevonden. 

5.1.2.f 5.1.2.f

5.1.2.f

5.1.2.f 5.1.2.f
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In aanvulling: Kan SRQ aangeven waar hun ervaring in klimaatimpactmeting, 

advies over klimaatimpact van FI’s en het toepassen van standaarden in dit 

veld ligt? Meer specifiek m.b.t. klimaatmethodes. 

Wij menen dit al grotendeels te hebben beantwoord bij vraag 1. Graag benadrukken wij nogmaals dat het 

in uw project vooral erg belangrijk zal zijn om de complexiteit van de vraagstelling niet met te veel 

complexiteit te beantwoorden. Het “ingroeimodel” laat toe dat verschillende instellingen een andere 

aanpak kiezen, dat zij op eigen wijze rapporteren en hun eigen relevante financieringen en 

beleggingen definiëren.  De individuele publieke rapportages van de instellingen die zich hebben 

gecommitteerd vormen de bron voor de adviseur in dit project.  De adviseur hoeft zelf in dit project geen 

metingen of impact assessments uit te voeren. De adviseur moet een rapportageformat ontwikkelen 

dat rechtdoet aan de verschillen van de verschillende instellingen en de basis vormt om tot een relevante 

aggregatie te komen. 

Er zijn instellingen die wel rapporteren over CO-impact, maar niet over hun 

carbon footprint. Die ruimte laat het Klimaatcommitment. Hoe willen jullie 

daarmee omgaan in de template? 

Het is onze doelstelling om een template te ontwikkelen waarin alle types rapportering zoals beschreven in 

het klimaatcommitment meegenomen kunnen worden. Het is hierbij belangrijk om onderscheid te maken 

tussen het rapporteren over CO2-emissies specifiek, of broeikasgassen in het algemeen. Het rapporteren 

hierover kan verwarrend zijn, omdat het gebruikelijk is om te rapporteren over broeikasgassen in CO2 

equivalenten. Het zal daarom van belang zijn om in het template duidelijk aan te geven over welk(e) type(s) 

uitstoot de betreffende instelling rapporteert. In de sectorrapportage zal dit verschil ook duidelijk 

gemarkeerd dienen te worden. Zoals in de procesbeschrijving voorgesteld wordt de opzet van het template 

intensief besproken met de Werkgroep. Op basis van de gedeelde conclusies en afspraken zal de finale 

versie van het template worden gebruikt voor het verzamelen van data.  

Op welke wijze heeft SRQ ervaring opgedaan met welke verschillende 

rekenmethodieken voor de CO2 voetafdruk en het vergelijkbaar maken 

hiervan, rekening houdend met diversiteit in de achterban van de diverse 

geledingen?

Zoals aangegeven bij vraag 1 hebben wij veel verschillende type financiers geholpen bij het meten van 

impact, waaronder de CO2 voetafdruk. Bij elk project hebben we samen met de financier gekeken naar de 

kernactiviteiten, en beschikbare data voor CO2 meting. Soms konden we volume data gebruiken (KWh), en 

in andere gevallen financiële data (EUR uitstaande leningen). Met beide hebben wij ervaring opgedaan. In 

het vergelijkbaar maken van de CO2 metingen is het vervolgens erg belangrijk om duidelijkheid te hebben 

over de scope en definities van wat gemeten is. Bij het maken van de sector rapportage zullen wij daarom 

niet alleen data over de gemeten CO2 afdruk ophalen uit jaarrapportages, maar ook goed kijken naar de 

meetmethode, scope en definities (zie ook vraag 3). Wij verwachten dat daar vooralsnog behoorlijke 

verschillen in kunnen zitten.  
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Kan SRQ aangeven hoe zij zijn aangesloten bij de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van klimaatverandering, klimaatimpact en financiële 

instellingen? (netwerk, betrokkenheid bij adviesorganen, werkgroepen etc., 

ook internationaal)  

Grote consultancies zijn (actief en vaker passief) betrokken bij vele werkgroepen en initiatieven. Dat is bij 

een boutique als Steward Redqueen natuurlijk niet in die mate het geval. Onze betrokkenheid en onze 

kennisontwikkeling en monitoring is op pragmatische wijze georganiseerd. 

Steward Redqueen is een ‘signatory’ van de UN Global Compact. Onze betrokkenheid bij de internationale 

klimaatagenda gaat verder veelal langs twee lijnen. Enerzijds werken we voor klanten die concrete vragen 

en uitdagingen op dit gebied aan ons voorleggen. Zo werken wij voor ), het 

 dat ontwikkelingslanden helpt hun ‘greenhouse gas emissions’ te reduceren en 

hun mogelijkheden te vergroten om weerbaarder te worden tegenover de uitdagingen van 

klimaatverandering.  opgericht door het United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC). Ook maken wij voor onze klanten management dashboards voor het vaststellen van 

carbonimpact van portfolio’s en/of verschillende asset categorieën. Voor de volledigheid melden wij 

nogmaals dat onze methodologie ‘ge-peer-reviewed’ is door een gespecialiseerde partij met een positieve 

conclusie.  

Anderzijds hebben wij een interne ‘task force carbon analysis and measurement’, een kennisgroep die op 

gestructureerde wijze internationale ontwikkelingen volgt, bestudeert en deelt met onze professionals. De 

hoeveelheid publieke informatiebronnen, academische onderzoeken, white papers en verslagen is zo 

enorm, dat wij steeds voldoende relevante informatie en data weten te vinden. Tot op heden zijn wij nog 

niet gehinderd door het niet directer betrokken zijn bij werkgroepen, adviesorganen of netwerken.  

In Nederland zijn we lid van SDG Nederland, MVO Nederland en Nudge. Als zodanig nauw betrokken bij het 

netwerk van duurzame experts en bedrijven in Nederland.  

Ook zijn wij buiten gebruikelijke projectrelaties op diverse manieren betrokken bij de financiële sector. Zo 

is  

 In het 

verleden hebben wij het initiatief genomen voor de oprichting van FIER, een netwerk van en voor betrokken 

bankiers. Bovendien zijn er directe lijnen met de academische wereld. Wouter is bijvoorbeeld adjunct 

professor van TIAS, School for Business and Society. Dus ook vanuit breder stakeholdermanagement en 

academische netwerken zijn wij aangesloten op actuele ontwikkelingen en dialogen. 

Welke ervaring heeft SRQ met het vergelijkbaar maken van kwantitatieve 

grootheden?  

Het vergelijkbaar maken van kwantitatieve grootheden is onze core business. Zoals aangegeven bij vraag 

1 helpen wij verschillende type organisaties bij het inzichtelijk maken van de (CO2) impact, waarbij we data 

van unieke investeringen vergelijkbaar proberen te maken op portfolio niveau. Daarnaast helpen wij 

klanten vaak bij het benchmarken van hun resultaten met anderen. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik 

te maken van jaarrapportages van andere instellingen of sector organisaties. Vaak is het bij vergelijkingen 

van belang getallen relatief te maken. Dus in plaats van de tonnen CO2 impact te vergelijken bijvoorbeeld 

de CO2 impact per geïnvesteerde Euro te analyseren. Zoals aangegeven bij vraag 4 is het van belang goed 

te kijken naar de scope van de gemeten data en definities (wordt er gerapporteerd over Scope 1, 2 en/of 

3, CO2 versus non-CO2, over welk deel van de portfolio wordt er gerapporteerd, etc.) 
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Welke tools/vragenlijsten heeft SRQ reeds ontwikkeld voor dergelijke 

uitvragen? 

De tools en vragenlijsten die wij hebben ontwikkeld zijn steeds specifiek afgestemd op de onderliggende 

vraag en informatiebehoefte. Steeds meer wordt die informatiebehoefte vertaald in zogenaamde 

‘management dashboards’. Deze vertalen ruwe data sets waarmee wij werken, en die een combinatie van 

interne en externe bronnen kunnen zijn, op basis van modellering (en soms AI) in real time inzicht voor 

onze klant.  Wij hebben een dedicated team van programmeurs die met Excel en Python dergelijke web-

based dashboards in-house ontwikkelen. Behalve kwantitatieve analyse doen we veel kwalitatieve analyse. 

Wij gebruiken verschillende soorten vragenlijsten voor interviews en stakeholderanalyses. Deze tools en 

vragenlijsten worden veelvuldig gebruikt bij onder andere governance vraagstukken, impact frameworks, 

ESG-toolkits, fondsevaluaties en harmonisatie trajecten zoals de JIM. 

Kan SRQ meer inzicht bieden in hun ervaring met instellingen van 

verschillende groottes? 

Steward Redqueen werkt maar in beperkte mate voor kleine instellingen en bedrijven om de praktische 

reden dat onze tariefstelling niet aansluit bij hun budget.  In de financiële sector werken wij voor partijen 

van verschillende omvang. In Nederland rekenen we o.m.  tot de grote 

instellingen. In het buitenland zijn 

 voorbeelden van grotere instellingen. De ontwikkelingsbanken waarvoor wij 

werken zijn over het algemeen minder groot, maar ze geven wel een goed beeld van de internationale 

diversiteit van onze klantportfolio  

 en ook multinationale instellingen als de 

 

 Daarnaast werk(t)en wij voor private equity partijen ), impact investors van 

verschillende grootte ), pensioenfondsen  en financiële instellingen met een 

specifiek profiel (bijvoorbeeld  

 

Ons valt op dat onze betrokken manier van werken, onze resultaatgerichtheid en de wens om complexe 

uitdagingen ‘manageable’ te maken goed aansluit bij instellingen van zeer diverse omvang. Het feit dat we 

vaak gevraagd worden om vervolgopdrachten te doen is wat ons betreft het ultieme bewijs daarvan. 

Kunt u schetsen hoe in uw ogen vermogensbeheerders verschillen van 

pensioenfondsen, en welke implicaties dat heeft voor de rapportages?    

Het belangrijkste verschil is dat pensioenfondsen de asset owners zijn en vermogensbeheerders de asset 

managers. Voor pensioenfondsen geldt de Pensioenwet waarin onder meer is vastgelegd dat alleen het 

fonds verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering daarvan. Fiduciair managers kunnen 

strategische partners zijn in de uitvoering en advisering.  

Pensioenfondsen rapporteren (stapsgewijs) over de carbon emissies in hun portefeuilles, maar zijn voor de 

rapportage wel mede afhankelijk van informatie die ze van hun fiduciair managers krijgen. De managers 

zitten “korter op de bal”.  

Assetmanagers, of vermogensbeheerders, beheren het vermogen van derden. Daarbij werken zij op basis 

van expliciete mandaten waar rapportage een onderdeel van kan zijn. Het is niet voor niets dat Dufas het 

commitment niet tekent namens haar leden, maar alleen voor haar rol als koepel. 
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 Over de complexiteit van financiële ketens en de implicaties daarvoor op 

vele terreinen (inclusief rapportage) is het laatste woord nog niet gezegd. Dat zal ook in het onderhavige 

project ongetwijfeld nog tot ingewikkelde afwegingen en lastige keuzes leiden. 
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Inleiding 

De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli 2019 een ‘klimaatcommitment’ 

ondertekend. Financiële instellingen willen hiermee een bijdrage leveren aan de 

strijd tegen klimaatverandering en aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord 

van Parijs. De ondertekenaars laten graag zien dat zij hier werk van maken, en 

ook hoe zij dit doen. Daarom zullen zij jaarlijks over de voortgang gaan 

rapporteren. 

In het klimaatcommitment is afgesproken dat “De vier vertegenwoordigers van de 

financiële sector – NVB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS - 

treden op als (mede)opdrachtgever en werken daarbij samen met de betrokken 

ministeries.” In het klimaatcommitment hebben de koepels afgesproken dat zij 

namens hun achterban (de instellingen die het commitment hebben ondertekend) 

de inzet waar nodig coördineren, en een actieve rol spelen in het overleg over de 

voortgang.  

In de toelichting op het klimaatcommitment hebben de koepels afgesproken dat 

jaarlijks een rapportage van de financiële sector zal worden opgesteld, waarbij 

samengewerkt wordt met de betrokken ministeries. Met het ondertekenen van dit 

document wordt een commissie opgericht, de Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment (CFSK). De Commissie is verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van deze rapportage. Dit document vormt de basis van het 

functioneren van de CFSK. Dit document vormt een intentieverklaring van de 

ondertekenende partijen. Aan de ondertekening zijn geen verdere juridische 

consequenties verbonden.  

Toelichting 

I. Definities

Artikel 1 

Begripsbepalingen: 

• Commissie: onder het begrip ‘Commissie’ wordt in dit document verstaan: de

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK).

• Klimaatcommitment: toezegging door financiële instellingen gedaan in het

kader van het klimaatakkoord, zoals ondertekend op 10 juli 2019.
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• Externe deskundige: een externe partij aan wie een opdracht tot monitoring

wordt gegund.

• Financiële sector: banken, pensioenfondsen, verzekeraars en

vermogensbeheerders.

• Ministeries: hieronder wordt de Ministerie van Financiën en Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat tezamen verstaan.

• Vertegenwoordigers van de financiële sector/ de koepelorganisaties:

Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Management

Association (Dufas), Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

• Voorzitter: Voorzitter van de CFSK

II. Oprichting en doelomschrijving

Artikel 2 

De Commissie wordt opgericht per XX XX 2020. 

Artikel 3 

De Commissie krijgt tot verantwoordelijkheid dat er jaarlijks gerapporteerd wordt 

over de inspanningen die de financiële sector levert op grond van het 

gecommitteerde, zoals ondertekend op 10 juli 2019 (hierna: de 

sectorrapportage): 

1. De partijen ondernemen actie om het CO2-gehalte van hun relevante

financieringen en beleggingen te meten.

2. Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief

reductiedoelstellingen voor 2030 bekend voor al hun relevante

financieringen en beleggingen.

3. Partijen organiseren jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de

voortgang van de uitvoering van de afspraken.

De Commissie geeft opdracht aan een onafhankelijke deskundige om deze 

rapportage uit te voeren (zie artikel 14).  

Artikel 3a 

De Commissie voorziet de rapportage van de externe deskundige van een 

begeleidend schrijven. In dit begeleidend schrijven apprecieert de Commissie de 

voortgang van de sector, op basis van het rapport van de onafhankelijke 

deskundige.  

Artikel 4 

De Commissie zorgt er voor dat er uiterlijk 31 september van het lopende jaar 

een sectorrapportage beschikbaar is, die ingaat op de resultaten van het 

commitment in het voorafgaande boekjaar. De Commissie biedt de rapportage 

aan het kabinet, gericht aan de ministers van Financiën en EZK. De minister van 

Financiën verzendt het rapport vervolgens aan de Tweede Kamer. 

Artikel 4a 

Het vierde onderdeel van het commitment, namelijk de naleving van het 

commitment tot “financiering van de energietransitie en een 

inspanningsverplichting binnen de kaders van wet & regelgeving en de risico-

rendementsdoelstellingen hiertoe”, behoort niet tot de werkzaamheden van de 

Commissie. De ondertekenende partijen zullen er op toezien dat dit onderdeel 

van het commitment nagekomen wordt, en zoeken daarbij samenwerking met 

InvestNL.  



III. Organisatie

Artikel 5 

De Commissie staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter 

is goed bekend met de financiële sector en heeft draagvlak bij alle partijen 

(inclusief maatschappelijke organisaties). De voorzitter wordt op voordracht van 

de koepelorganisaties door de Minister van Financiën benoemd. De voorzitter kan 

namens de Commissie optreden bij gesprekken met andere sectortafels en in 

eventuele rapportage gesprekken met de Tweede Kamer.  

De Minister van Financiën draagt zorg voor de bezoldiging van de voorzitter. 

Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij het Besluit vergoedingen adviescolleges. 

Artikel 6 

Wanneer de voorzitter niet in de gelegenheid is een overleg bij te wonen, kan 

deze zich laten vervangen door een ander lid van de Commissie.  

Artikel 7 

De Commissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Eén keer om de 

evaluatie door de externe deskundige voor te bereiden en de aandachtspunten 

voor de komende rapportage te bespreken. Daarnaast één keer om de 

uitkomsten van de rapportage te bespreken en te voorzien van een begeleidend 

schrijven.  

Artikel 8 

De Commissie bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter. De koepels en de 

ministeries wijzen ieder een lid aan op directeursniveau. De leden kunnen zich 

laten vervangen.  

Artikel 9 

De leden kunnen een expert uit hun achterban meenemen naar de vergaderingen 

van de Commissie. 

Artikel 10 

De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat. Dit secretariaat dient ter 

ondersteuning van de Commissie, de onafhankelijke voorzitter en treedt op als 

eerste aanspreekpunt voor de externe deskundige.  

Artikel 11 

Een werkgroep (“Werkgroep CFSK”) van medewerkers zal de Commissie 

ondersteunen in de voorbereiding van de vergaderingen. Deze werkgroep bestaat 

uit vertegenwoordigers uit de financiële sector en de ministeries. 

Artikel 12 

Er kunnen leden worden aan de Commissie worden toegevoegd. Nieuwe leden 

dienen een relevante link te hebben met het klimaatcommitment van de 

financiële sector. Dit vergt instemming van alle leden van de Commissie.  

Artikel 13 

De Commissie houdt op te bestaan als de Commissie besluit tot opheffing. 

IV. Externe deskundige



Artikel 14 

De Commissie zal bij het invullen van haar taak conform artikel 3 één of meer 

deskundige partijen selecteren, met gezag en met expertise op dit gebied. Deze 

deskundige zal onafhankelijk, de sectorrapportage opstellen. De uiteindelijke 

gunning wordt tevens door de Commissie gedaan. 

Artikel 15 

De koepelorganisaties van de financiële sector (NVB, Dufas, Pensioenfederatie en 

het Verbond van Verzekeraars) zullen de opdracht aan de deskundige bekostigen 

en juridisch opdrachtgever zijn van de opdracht, ten behoeve en ten gunste van 

de Commissie.  



Getekend op XX XX 2020 

Getekend op Getekend op 

De directeur X van de Nederlandse 

Vereniging van Banken 

De directeur X van het VvV 

Getekend op Getekend op 

De directeur X van de 

Pensioenfederatie 

De directeur X van DUFAS 

Getekend op Getekend op 

De minister van Financien, namens 

deze  

  

De minister van Economische Zaken 

en Klimaat, namens deze  
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Gustav Mahlerplein 29-35 •  1082 MS Amsterdam  •  +31(0)20 55 02 888 www.nvb.nl 1/1 

Datum 19 mei 2020 CFSK 

Referentie CA5723 

Agenda 
Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, 20 mei 2020, 17:00 – 18:00 uur, Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

1 Opening 

2 Selecteren van deskundige (ter bespreking) 
Bijlage: antwoorden van KPMG en Steward Redqueen op de additionele vragen die jullie vorige week met 
de NVB hebben gedeeld. Het doel van dit agendapunt is het kiezen van de partij aan wie de CFSK de 
opdracht wil gunnen. 

3 Instelling van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (ter vaststelling) 

Bijlage: Instellingsdocument. Dit document vormt de basis van het functioneren van de CFSK. Dit document 

vormt een intentieverklaring van de ondertekenende partijen. Aan de ondertekening zijn geen verdere 

juridische consequenties verbonden. Het doel van dit agendapunt is het vaststellen van het 

instellingsdocument. 

4 Rondvraag 

Secretariaat Klimaatcommitment 

m 06-  

e @nvb.nl 
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Van: ) 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:15 
Aan: Secretariaat Klimaat 
CC: ) 
Onderwerp: RE: BEVESTIGING: 15 juli - Werkgroep Klimaatcommitment 

Hier gaat  heen, ik niet 

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 17:00 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: BEVESTIGING: 15 juli - Werkgroep Klimaatcommitment 

Ha  

 gaat volgens mij hiernaartoe, wilde jij ook ernaartoe? Staat wel een afspraak in je agenda en 

het extra MT Klimaat. 

Met vriendelijke groet, 
 

06-

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 16:56 
Aan: @minezk.nl>; Secretariaat Klimaat 

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: BEVESTIGING: 15 juli - Werkgroep Klimaatcommitment 

Hi  

Hierbij nogmaals. 

Hartelijke groet, 
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www.nvb.nl 

 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.  

We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u een 

andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl. 

Van:   
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:55 
Aan: @samhoud.com>;  

@verzekeraars.nl>; @dufas.nl>; 'Directiesecretariaat 
Pensioenfederatie' @pensioenfederatie.nl>;  

@minezk.nl>; FM Verzoeken secretariaat @minfin.nl> 
CC: @nvb.nl; @nvb.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: BEVESTIGING: 15 juli - Werkgroep Klimaatcommitment 

Beste allen, 

Vanwege de verschillende drukke agenda’s hebben we besloten om KPMG op woensdag 15 juli van 
14:00 – 15:30 uur aan de werkgroep Klimaatcommitment, experts en Femke de Vries te laten 
presenteren. De draft uitkomsten van de opdracht worden 25 juli opgeleverd door KPMG, daarna 
hebben we een kleine maand om hier feedback op te geven. Begin september zal de finale presentatie 
van KPMG aan de Commissie gepland worden. De maand september zal vervolgens gebruikt worden om 
een begeleidend schrijven op te stellen.  

NB. Uiteraard staat het alsnog de directeuren, die wel op 15 juli konden, vrij om aan te schuiven tijdens 
de presentatie van KPMG.  

De Microsoft Teams invite via outlook zullen de deelnemers ontvangen van . 

Indien er vragen zijn, hoor ik die graag. 

Hartelijke groet, 
 

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



t +31 (0)20  
m +31 (0)6  

www.nvb.nl 

 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.  

We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u een 

andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 12:22 
Aan: @samhoud.com>;  

@verzekeraars.nl>; @dufas.nl>; 'Directiesecretariaat 
Pensioenfederatie' @pensioenfederatie.nl>;  

@minezk.nl>; FM Verzoeken secretariaat @minfin.nl> 
CC @nvb.nl; @nvb.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: 2 vergaderingen in te plannen 

Goedemorgen dames, 

Hopelijk gaat het met jullie en jullie dierbaren goed? 
Mij is gevraagd om op korte termijn twee vergaderingen in te plannen van 1,5 uur. 

1. ‘Benen op tafel gesprek’ re: Green Recovery.
Voorstel data: dinsdag 7 juli van 15:00 – 16:30 uur of dinsdag 14 juli van 13:00 – 14:30 uur

2. Officiële Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (‘CFSK’) re: KPMG project.
Voorstel data: woensdag 15 juli van 11:00 – 12:30 uur of 14:00 – 15:30 uur

NB. Voor de ‘Officiële Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (‘CFSK’) re: KPMG project nodig 
ik tevens de experts uit van de financiële instellingen in een separate mail. 

Ik realiseer me dat het kort dag is, en hopelijk vinden we een geschikt moment. 

Hartelijke groet, 
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 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.  

We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u een 

andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl. 
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Van: ) 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 11:43 
Aan: ) 
CC:  
Onderwerp: RE: 20200714 inrichtingsdocument 
Bijlagen: 20200714 inrichtingsdocument[16551] .pdf 

Hi  

Dank. Hierbij de ondertekende versie. Als hij eenmaal breder is ondertekend, kunnen we dat dan ter info 
aan dg en minister kunnen sturen?  

Vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:38 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: 20200714 inrichtingsdocument 

Beste  

Vanuit Financiën heeft men het officiele oprichtingsdocument voor de commissie financiele sector nu 
definitief uitonderhandeld.  

Aan jou de vraag of je dit (digitaal) zou willen ondertekenen. 

Advies: 
Vanuit EZK zien wij geen bezwaren, dit document strookt met de insteek van de commissie zoals we 

voor ogen hebben. Financiën heeft ons betrokken bij het opstellen van dit document.  

Indien akkoord is het verzoek of je dit digitaal wilt ondertekenen, dan kan het daarna langs de koepels 

Achtergrond: 
• Financiën wilt als hoofd-verantwoordelijk ministerie graag een heldere taakverdeling

vastleggen binnen de commissie. Zij hebben daartoe dit startdocument opgesteld.

• De commissie o.l.v. Femke de Vries is verantwoordelijk voor rapportage over de onderdelen
van het commitment in het klimaatakkoord die betrekking hebben op: Meten van de
klimaatimpact over de gehele portefeuille, het harmoniseren van meetmethodes, en de
voortgang m.b.t. in lijn brengen van portefeuille met de doelen van Parijs. De deelnemers zijn

zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke acties.

• EZK en Fin maken onderdeel uit van de commissie, maar zijn geen deelnemers in het
commitment (ze hoeven geen acties te ondernemen). Dit document regelt die verdeling, zodat
bijv. Fin de vrijheid houdt om de sector tot verdere acties aan te sporen.

• De activiteiten van de commissie liggen goed op schema, er ligt nu een helder rapportage
framework en in september is de overkoepelende rapportage gereed. Aandachtspunt is nog
intersectoraal overleg om projecten uit het klimaatakkoord gezamenlijk financierbaar te

maken, dit ligt nu vrijwel stil.

Groet, 
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Van: @minfin.nl> 
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 14:51 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: 20200714 inrichtingsdocument 

Ha  

Kun jij zorgen dat de handtekening van  hier ook bij komt? 
Als dat ook digitaal kan, zou dat erg makkelijk zijn. 

Groet, 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van @minfin.nl> 
Datum: woensdag 22 jul. 2020 14:22 
Aan: @minfin.nl> 
Kopie: @minfin.nl>,  

@minfin.nl>, @minfin.nl> 
Onderwerp: FW: 20200714 inrichtingsdocument 

Hi  

In de bijlage vind je het getekende document. 

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

................................................................
Korte Voorhout 7 | Den Haag | 
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.................................................................
T: 06-
E: @minfin.nl 

Van @minfin.nl>  
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 14:07 
Aan @minfin.nl> 
CC: @minfin.nl>;  
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@minfin.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: 20200714 inrichtingsdocument 

Hoi 

Ja, akkoord.

Groeten,

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 11:36 
Aan: @minfin.nl> 
CC: @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: 20200714 inrichtingsdocument 

Ha 

Zoals ik volgens mij eerder gemaild had, is de minister ook akkoord met het ondertekenen van het 
inrichtingsdocument. 

Qua proces lijkt het me handig om jouw handtekening digitaal in het bijgevoegde document te voegen, 
zodat ik dat per mail aan EZK kan sturen.

Ben je er mee akkoord dat  jouw digitale handtekening hierin zet en we dit vervolgens aan EZK 

sturen?

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Inleiding 
De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli 2019 een ‘Klimaatcommitment’ 
ondertekend. Financiële instellingen willen hiermee een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen klimaatverandering en aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord 
van Parijs. De ondertekenaars laten graag zien dat zij hier werk van maken, en 
ook hoe zij dit doen. Daarom zullen zij (reductie)doelstellingen voor hun relevante 
financieringen en beleggingen opstellen en vervolgens jaarlijks over de voortgang 
gaan rapporteren. 

In het Klimaatcommitment is afgesproken dat “De vier vertegenwoordigers van 
de financiële sector – de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van 
Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Dutch Fund and Asset Management 
Association - treden op als (mede)opdrachtgever en werken daarbij samen met 
de betrokken ministeries.” In het Klimaatcommitment hebben de koepels 
afgesproken dat zij namens hun achterban (de instellingen die het commitment 
hebben ondertekend) de inzet waar nodig coördineren, en een actieve rol spelen 
in het overleg over de voortgang.  

In de toelichting op het Klimaatcommitment hebben de koepels afgesproken dat 
jaarlijks een rapportage van de financiële sector zal worden opgesteld, waarbij 
samengewerkt wordt met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (‘Ministeries’). Met het ondertekenen van 
voorliggend document wordt een commissie opgericht, de Commissie Financiële 
Sector Klimaatcommitment (CFSK). De Commissie is verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van deze sectorrapportage. Voorliggend document vormt de basis 
van het functioneren van de CFSK. Het vormt een intentieverklaring tussen de 
vertegenwoordigers van de financiële sector en de Ministeries. Aan de 
ondertekening zijn geen juridische consequenties verbonden.  

62a



Commissie 

I. Definities

Artikel 1 
Begripsbepalingen: 
• Commissie: onder het begrip ‘Commissie’ wordt in dit document verstaan: de

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK).
• Klimaatcommitment: toezegging door financiële instellingen gedaan in het

kader van het klimaatakkoord, zoals ondertekend op 10 juli 2019.
• Externe deskundige: een externe partij aan wie een opdracht tot monitoring

wordt gegund.
• Financiële sector: hieronder worden bij oprichting banken, pensioenfondsen,

verzekeraars en vermogensbeheerders verstaan.
• Ministeries: hieronder worden het Ministerie van Financiën (FIN) en het

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verstaan.
• Sectorrapportage: rapportage die inzicht geeft in de voortgang van het

commitment van de financiële sector als geheel.
• Vertegenwoordigers van de financiële sector/ de koepelorganisaties: bij

oprichting de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Dutch Fund and
Asset Management Association (Dufas), Pensioenfederatie en het Verbond
van Verzekeraars.

• Voorzitter: voorzitter van de CFSK.

II. Oprichting en doelomschrijving

Artikel 2 
1. De Commissie wordt met terugwerkende kracht opgericht per 1 januari 2020.
2. De Commissie bestaat uit de Voorzitter, de Vertegenwoordigers van de
financiele sector/de koepelorganisaties en de Ministeries.

Artikel 3 
1. De Commissie krijgt tot verantwoordelijkheid dat er jaarlijks gerapporteerd
wordt over de inspanningen die de financiële sector levert op grond van het
gecommitteerde1, zoals ondertekend op 10 juli 2019 (hierna: de
sectorrapportage):

1. De financiële sector onderneemt actie om het CO2-gehalte van hun
relevante financieringen en beleggingen te meten.

2. Uiterlijk in 2022 maakt de financiële sector de actieplannen inclusief
reductiedoelstellingen voor 2030 bekend voor al haar relevante
financieringen en beleggingen.

3. De koepels organiseren jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de
voortgang van de uitvoering van de afspraken.

2. De Commissie geeft opdracht aan een onafhankelijke Externe deskundige om
deze sectorrapportage uit te voeren (zie artikel 19).

1 Het vierde onderdeel van het Klimaatcommitment (‘Financiering van de energietransitie en 
een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet & regelgeving en de risico-
rendementsdoelstellingen hiertoe’) behoort nadrukkelijk niet tot de werkzaamheden van de 
Commissie. 



Artikel 4 
In de Commissie spreken de Vertegenwoordigers van de financiële sector/de 
koepelorganisaties en de Ministeries onder leiding van de Voorzitter over de 
sectorrapportage. De Commissie voorziet de sectorrapportage van een 
begeleidend schrijven. In dit begeleidend schrijven beoordeelt de Commissie de 
voortgang van de financiële sector met betrekking tot het Klimaatcommitment, op 
basis van het rapport van de Externe deskundige.  

Artikel 5 
De Ministeries nemen geen deel aan de besluitvorming over het begeleidend 
schrijven.  

Artikel 6 
De Commissie zorgt er voor dat uiterlijk 31 september van het lopende jaar de 
sectorrapportage en het begeleidend schrijven beschikbaar zijn, die ingaan op de 
resultaten van het klimaatcommitment in het voorafgaande boekjaar. De 
Commissie biedt de sectorrapportage en het begeleidend schrijven aan het 
kabinet aan, gericht aan de ministers van FIN en EZK. De minister van FIN 
verzendt de sectorrapportage en het begeleidend schrijven vervolgens aan de 
Tweede Kamer. 

III. Organisatie

Artikel 7 
De Commissie staat onder leiding van een onafhankelijke Voorzitter. De 
Voorzitter is goed bekend met de financiële sector en heeft draagvlak bij zowel de 
leden van de financiële sector als de Ministeries. De Voorzitter wordt op 
voordracht van de leden van de financiële sector door de Minister van FIN 
benoemd. De Voorzitter kan namens de Commissie optreden in eventuele 
sectorrapportagegesprekken met de Tweede Kamer.  

Artikel 8 
De Minister van FIN draagt zorg voor de bezoldiging van de Voorzitter. Hierbij 
wordt aangesloten bij het Besluit vergoedingen adviescolleges.  

Artikel 9 
Onder regie van het Ministerie van EZK vindt er in het kader van het 
Klimaatakkoord minimaal vier keer per jaar een Voortgangsoverleg plaats. Het 
Voortgangsoverleg borgt de samenhang tussen sectoren via afstemming, 
verbinding en kennisdeling. De Voorzitter zal aan dit overleg deelnemen namens 
de CSFK, voor zover de agenda van dit overleg voor de financiële sector relevante 
onderwerpen behelst.  

Artikel 10  
De Ministeries dragen bij aan de totstandkoming van de sectorrapportage vanuit 
hun expertise op het gebied van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De Ministeries dragen bij aan de aansluiting van de Commissie bij het 
Klimaatakkoord en bij internationale ontwikkelingen.  

Artikel 11 
Wanneer de Voorzitter niet in de gelegenheid is een Voortgangsoverleg bij te 
wonen, kan deze zich laten vervangen door een ander lid van de Commissie. 



Artikel 12 
De Commissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Eén keer om de 
evaluatie door de Externe deskundige voor te bereiden en de aandachtspunten 
voor de komende sectorrapportage te bespreken. Daarnaast één keer om de 
uitkomsten van de sectorrapportage te bespreken.  

Artikel 13 
De Commissie bestaat bij oprichting uit zeven leden, onder wie de Voorzitter. De 
koepelorganisaties en de Ministeries wijzen ieder een lid aan op directeursniveau. 
De leden kunnen zich laten vervangen door een door hun aangewezen persoon 
binnen hun eigen organisatie.  

Artikel 14 
De leden kunnen een expert uit hun achterban meenemen naar de vergaderingen 
van de Commissie. 

Artikel 15 
De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat. Dit secretariaat dient ter 
ondersteuning van de Commissie, de onafhankelijke Voorzitter en treedt op als 
eerste aanspreekpunt voor de Externe deskundige.  

Artikel 16 
Een werkgroep (“Werkgroep CFSK”) van medewerkers zal de Commissie 
ondersteunen in de voorbereiding van de vergaderingen. Deze werkgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers uit de financiële sector en de Ministeries. 

Artikel 17 
Er kunnen leden worden aan de Commissie worden toegevoegd. Nieuwe leden 
dienen een relevante link te hebben met het Klimaatcommitment van de 
financiële sector. Dit vergt instemming van alle leden van de Commissie.  

Artikel 18 
Leden kunnen hun deelname aan de Commissie beëindigen, door dit schriftelijk 
aan de Voorzitter kenbaar te maken. De Vertegenwoordigers van de financiële 
sector/de koepelorganisaties en de Ministeries treden dan met elkaar in overleg 
over de consequenties daarvan voor het commitment en de consequenties 
daarvan voor het voortbestaan van de Commissie.  

IV. Externe deskundige

Artikel 19 
De Commissie zal bij het invullen van haar taak conform artikel 3 één of meer 
deskundige partijen selecteren, met gezag en met expertise op dit gebied. De 
gunning wordt door de Commissie gedaan. De Externe deskundige zal 
onafhankelijk de sectorrapportage opstellen. 

Artikel 20 
De Vertegenwoordigers van de financiële sector/de koepelorganisaties zullen de 
opdracht aan de Externe deskundige bekostigen en juridisch opdrachtgever zijn 
van de opdracht, ten behoeve en ten gunste van de Commissie.  
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Voorbereidingsdossier notaoverleg “Verduurzaming van 

de financiële sector” 2 september 14.00 - 18.00 uur 

Aanleiding  

Op woensdag 2 september 2020 van 14:00 tot 18:00 staat het notaoverleg 

‘Verduurzaming van de financiële sector’ gepland met de vaste Kamercommissie

voor Financiën. Hiervoor zijn de volgende stukken geagendeerd: 

1. Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “Van

oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector”;

2. De kabinetsreactie op deze initiatiefnota;

3. De kabinetsreactie op de EU consultatie herziening richtlijn niet-financiële

rapportage (NFRD).

Procedure 

De vaste commissie voor Financiën heeft besloten tot het volgende proces bij het 

notaoverleg: de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg zijn als initiatienemers 

eerste sprekers en vragenstellers, waarop u reageert. Daarna volgt de inbreng 

van de andere Kamerleden. Vervolgens verlopen eerste termijn regering en 

tweede termijn volgens de reguliere notaoverlegprocedure (met moties). 

1. Geannoteerde agenda

• Het zwaartepunt van het debat zal naar verwachting liggen op wat u (nog)

meer zou moeten doen om de verduurzaming van de financiële sector te

versnellen. De initiatiefnota doet hier een groot aantal voorstellen voor.

• In de kabinetsreactie omarmt u de koers die de initiatiefnemers kiezen. U

onderschrijft de noodzaak tot snelle verduurzaming van de financiële sector.

De initiatiefnota verhoudt zich goed tot de bestaande kabinetsinzet zoals

uiteengezet in de Verkenning markt groene financiering.

• U kunt hierbij verwijzen naar de Europese en mondiale voortrekkersrol die

Nederland speelt, bijvoorbeeld via de uitgifte van de groene staatsobligatie en

het commitment van de NL financiële sector aan het klimaatakkoord.

• In reactie op de initiatiefnota heeft u aangegeven dat het kabinet concreet

opvolging geeft aan de volgende voorstellen:

1. Inzetten op mondiale afspraken over rapportage van klimaatrisico’s

op de klimaattop COP26 en binnen de Rijksbrede klimaatdiplomatie.

2. Inzetten op het beter meewegen van klimaatrisico’s in het Europese

kapitaaleisenraamwerk voor banken (via ‘Pijler 2’).

3. Inzetten op de ontwikkeling van een Europese algemene taxonomie

waarmee ook vervuilende activiteiten gedefinieerd kunnen worden.

4. Bij toekomstige uitgifte de groene staatsobligatie te baseren op de EU

Groene Obligatiestandaard die nu in ontwikkeling is.

5. In kaart te brengen of en zo ja hoe de bankenbelasting kan worden

vergroend.

63a

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Pagina 2 van 4  

• We verwachten dat de initiatiefnemers u zullen oproepen om verder te gaan

op de volgende punten:

o Voorstel om een nationale verplichting voor klimaatrisicorapportages

in te voeren op basis van het internationale TCFD raamwerk.1 Hierop

kunt reageren dat het sturen op klimaatrisico’s belangrijk is, maar dat

rapportageverplichtingen bij voorkeur mondiaal of ten minste

Europees zijn. Daarom zet u in op klimaatrisicorapportages in de EU

en internationale gremia.

o Oproep voor een ambitieuzere opname van klimaatrisico’s in de

toezichtraamwerken voor financiële instellingen. U kunt hier

benadrukken dat de koppeling tussen risico’s en kapitaal de kern

dient te blijven van het prudentiële raamwerk. Daarnaast vragen

klimaatrisico’s om maatwerk en het gebruik van scenario analyses.

Pijler 2 (en niet óók pijler 1 zoals de initiatiefnemers voorstellen) is

hiervoor het meest geschikt.

o Aansporing om het commitment van de financiële sector aan het

klimaatakkoord verder aan te scherpen. U kunt aangeven dat de

sector al een ambitieus klimaatcommitment heeft neergelegd en dat

dit ook wereldwijd navolging krijgt. Het commitment is ook een

minimumtoezegging, u nodigt voorlopers uit om verder te gaan.

o Tabel 1 geeft een uitgebreider overzicht van onderwerpen, de

verwachte discussie en de beoogde reactielijn.

• Recent heeft het kabinet ook de reacties op twee Europese consultaties aan

de TK gestuurd: voor de richtlijn niet-financiële informatie (NFRD) en voor het

nieuwe actieplan duurzame financiering. De eerste reactie is geagendeerd

voor dit overleg en we verwachten dat ook de tweede reactie aan bod zal

komen. Beide reacties zijn in lijn met de kabinetsreactie.

• Ook andere klimaatthema’s kunnen aan bod komen zoals groene

herstelmaatregelen na de Covid19-crisis, steun voor KLM en de vergroening

van exportkredietverzekeringen (EKV).

2. Politieke oplegger

• De verduurzaming van de financiële sector is een onderwerp dat leeft in de

Kamer. Alle initiatiefnemers (GroenLinks, D66, CDA en CU) hebben zich de

afgelopen kabinetsperiode actief geprofileerd op dit thema. Het initiatief voor

deze nota lag bij GroenLinks en in mindere mate bij D66. Van GL verwachten

we de meeste kritiek. Zo zullen zij het, in hun ogen, gebrek aan ambitie van

het kabinet hekelen. Hierbij waarschijnlijk gesteund door de PvdA en de SP.

• De VVD is de enige coalitiepartij die niet mede-indiener is van de

initiatiefnota. We verwachten dat zij het kabinet zullen oproepen om niet te

hard van stapel te lopen en bijvoorbeeld aandacht te blijven houden voor de

administratieve lasten van bedrijven en de akkoorden die al bestaan.

Daarnaast vinden de PVV en FvD waarschijnlijk dat de voorstellen van het

kabinet te ver gaan.

• De TK heeft eerder via verschillende moties opgeroepen om klimaatrisico’s

beter te adresseren en verduurzaming van de sector te bevorderen. Recente

oproepen richten zich voornamelijk op het in gesprek gaan met

belanghebbenden (marktpartijen, toezichthouders, etc.) en waren afkomstig

van de initiatiefnemers. Er zijn op dit moment geen openstaande moties,

toezeggingen of Kamervragen op dit terrein. In de kabinetsreactie wordt wel

een drietal toezeggingen afgedaan.2

1 Het TCFD-raamwerk is een internationaal, door de sector zelf ontwikkeld, raamwerk voor 

het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. 
2 Toezegging om een brief te sturen over de rol van de sector bij duurzaamheid/klimaat en 

lopende Europese voorstellen op dit terrein (20-02-2019, handelingen II 2018-2019, nr 56, 

item 5.) Toezegging om in contact te treden met de ambtgenoot van EZK tav de oproep van 

het IAE (12-06-2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 109). Toezegging om met 

relevante instituties in gesprek te gaan over de financiële risico’s van de klimaattransitie 

(16-01-2020) 
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3. Mogelijke toezeggingen

Eventueel zou u het volgende kunnen toezeggen als noodzakelijk in het debat:

• U kunt toezeggen dat het kabinet in de aanloop naar de herzieningen van de

CRR/CRD (prudentiële eisen banken) en Solvency II (prudentiële eisen

verzekeraars) eind dit jaar in de BNC-fiches expliciet zal communiceren hoe

ze het klimaatrisico’s in haar inzet meeneemt.

• U kunt toezeggen met DNB in overleg te treden over hoe zij meer inzicht

zouden kunnen verschaffen in klimaatrisico’s in de Nederlandse financiële

sector..

• U kunt toezeggen met de financiële sector in gesprek te gaan over het

verzoek van uw Kamer ten aanzien van hun klimaatcommitment, hen om een

formele reactie vragen, en deze bij de aanbieding van het eerste

sectorrapportage aan de TK te zenden (u ontvangt hierover een separate

notitie).

Tabel 1: Verwachte hoofdlijnen discussie initiatiefnota 

Onderwerp Verwachte 

hoofdlijnen 

discussie 

Beoogde reactielijn 

Kabinet moet zich 

nationaal, Europees en 

mondiaal moeten 

inzetten voor 

klimaatrisicorapportages 

door financiële 

instellingen volgens het 

internationale TCFD-

raamwerk. 

- Als u dit belangrijk
vindt, waarom dan
geen nationale

verplichting?
- Wat gaat u concreet
doen?

- Waarom heeft u niet
meer ambitie laten
zien in reactie NL op
EC-consulatie voor de

richtlijn niet-financiële
informatie (NFRD)?

- Belangrijk om te sturen op klimaatrisico’s.
- Verwelkom NL instellingen die dat reeds doen.
- Hard maken voor aansluiten bij internationale

raamwerken (waaronder TCFD) in de richtlijn niet-
financiële informatie. Die wordt komend jaar
herzien. Daarvoor pleiten we ook in consultatie van

de EC.
- NL zal zich inzetten voor mondiale afspraken, oa
in voorbereiding COP en internationale
boekhouderegels (IASB).

- Nationale verplichting creëert onwenselijke
lappendeken van wetgeving.

Opname van 

duurzaamheidsrisico’s in 

het 

kapitaaleisenraamwerk 

voor banken, in zowel 

de generieke (pijler 1) 

als instellingspecifieke 

(pijler 2) eisen.  

- Kapitaaleisen

moeten gebruikt

worden om banken te

stimuleren groener te

financieren.

- Waarom bent u zo

voorzichtig als die

risico’s er evident

zijn?

- Wat gaat u concreet

doen?

- Koppeling tussen risico’s en kapitaal dient kern

van het raamwerk te blijven.

- Klimaatrisico’s zijn complex en liggen vooral in de

toekomst.

- Pijler 2 is het meest geschikt, vanwege

mogelijkheid tot maatwerk en gebruik

scenarioanalyses.

- Meenemen van klimaatrisico’s inzet voor de

komende herziening van de CRR/CRD die start aan

het einde van dit jaar.

Aanscherpen 

klimaatcommitment 

financiële sector (ihkv 

klimaatakkoord): meer 

transparantie en 

scherpere 

doelstellingen. 

- Waarom wilt u het

commitment niet

formaliseren en

verder aanscherpen?

- De sector heeft een ambitieus commitment

neergelegd.

- Commitment van de sector zelf, dat moet zo

blijven. Dat zorgt voor draagvlak en snelheid.

- Commitment is een minimumtoezegging,

voorlopers zouden verder moeten gaan.

- NL loopt voorop, navolging in Duitsland en

Spanje. Ik zet me er actief voor in om dit verder

onder de aandacht te brengen.

Algemene taxonomie: 

EU moet bedrijven en 

financiële instellingen 

verplichten transparant 

te zijn over activiteiten 

die schadelijk zijn voor 

het milieu. 

- Wat gaat u doen om

tot een algemene

taxonomie te komen?

- Wat betekent dit

voor administratieve

lasten??

- Waarom NL niet zelf

ontwikkelen?

- Overgang naar groenere economie brengt risico’s

met zich mee.

- Algemene taxonomie geeft inzicht in waar risico’s

zitten.

- Dat zeggen ook veel toezichthouders

- Helpt financiële instellingen en bedrijven transitie

te maken.
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- Gemeenschappelijke taal in EU drukt

administratieve lasten juist.

- Gaan dit in EU agenderen, in samenloop met EC

impact assessment (2021).

Vergroenen van de 

bankenbelasting 

- Kan dit

eerder/grondiger?

- Sympathiek voorstel. Een vergroening betreft

echter een duidelijke wijziging van de huidige

doelstelling en heffingssystematiek.

- Ontwikkelingen op gebied van meten “groenheid”

van banken biedt mogelijkheden. Eerst uitzoeken

wat die mogelijkheden precies zijn.

- Resultaten onderzoek eerder dan 2021 is niet

haalbaar als we goed willen doen.

Gebruik van de groene 

staatsobligatie alleen 

voor additionele 

investeringen (dus geen 

bestaande uitgaven) en 

speciale uitgifte 

obligaties voor 

transitionele uitgaven 

(uitgaven voor 

activiteiten die niet 

donkergroen zijn, maar 

wel nodig voor de 

transitie). 

- Waarom groene

obligatie niet alleen

voor nieuwe,

additionele uitgaven

gebruiken?

- Huidige groene obligatie groot succes, is

donkergroen, draagt bij aan vergroenen

kapitaalmarkt; NL heeft voorbeeldfunctie.

- Wil graag toekomstige uitgifte in lijn met EU-

standaard doen. Die standaard zal ook mogelijkheid

bieden om transitionele uitgaven te financieren.

- Nieuwe uitgifte zal onder volgend kabinet zijn;

huidige uitgifte bereikt volgend jaar doelomvang. 

Onderzoek van de WRR 

naar een rechtvaardige 

verliesdeling van 

duurzaamheidsrisico’s. 

Oproep aan de WRR 

om dit onderzoek te 

doen.  

- WRR heeft recent per brief bevestigd dat zij het

gevraagde onderzoek gaan integreren in een

bestaand onderzoek naar klimaatbeleid.





Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:29 
Aan: Secretariaat Klimaat @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Nederlandse Economenweek 

Hoi! 

Kunnen jullie dit zsm uitzetten voor advies voor  

 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
E-mail @minezk.nl
T: +31 70 

Als u een bezoek brengt aan het Ministerie, dient u in het bezit te zijn van 
een geldig legitimatiebewijs. 

Van: @dnb.nl" @dnb.nl> 
Datum: 4 september 2020 om 13:28:48 CEST 
Aan: " @minezk.nl'" @minezk.nl> 
Kopie: " @pbl.nl> 
Onderwerp: Nederlandse Economenweek 

Beste  

Ik hoop dat het goed met je gaat in deze bijzondere tijden. Ik mail je in mijn 

hoedanigheid als lid van de commissie die dit jaar de Nederlandse 
Economendag organiseert 

(https://esb.nu/events/overig/20060795/nederlandse-economenweek-2020). 
Dit jaar is er niet één Nederlandse Economendag, maar worden de sessies 

verdeeld over 4 middagen in de week van 16 t/m 20 november (in auditorium 

van DNB). Op maandagmiddag 16 november zou ik graag een sessie 
organiseren over financiering van de klimaattransitie. Zijn er knelpunten, zo ja 

waar? Hoe zouden die het best opgelost kunnen worden? Welke rol is er voor 
overheidsbeleid weggelegd? In de sessie gaan drie sprekers aan de hand van 

korte presentaties met elkaar en met de zaal in discussie. Mijn vraag is of jij 
op genoemde dag als spreker zou kunnen optreden? Ik hoop spoedig van je te 

horen. 

Met vriendelijke groet, 
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Economics & Research Division

T  +31 20  

M +31 6  

E  @dnb.nl 

Afwezig op woensdag

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB-RESTRICTED]. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht 
direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan 
leiden tot aansprakelijkheid. 

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde 
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. 
Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel 
uitsluiten. 

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for 
the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please 
notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the 
unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by 
law and may entail liability. 

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in 
electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no 
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, 
the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out. 
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TER ADVISERING 

Aan de Minister 

Nota inzake beantwoording felicitatiebrief de heer W. Draijer, 

voorzitter Rabobank d.d. 28 mei 2021 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Ondernemerschap 

Auteur 

 

T 070  

@minezk.nl

Datum 

14 oktober 2020 

Kenmerk 

DGBI-O / 20258371 

BHM: 21156141 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

De heer Wiebe Draijer, voorzitter Groepsdirectie Rabobank, heeft u een 

felicitatiebrief gestuurd met uw benoeming tot minister van Economische Zaken 

en Klimaat. Tevens geeft de heer Draijer aan beschikbaar te zijn voor een digitaal 

kopje koffie. 

Advies 
• U kunt de brief (in bijlage) ondertekenen.

Kernpunten 

• In uw brief dankt u de heer Draijer voor zijn felicitaties.

• U geeft aan dat u de samenwerking prettig en constructief verloopt op diverse

beleidsterreinen en dat u deze graag voortzet.

• U geeft aan graag in te willen op zijn uitnodiging voor een (digitale) kop koffie.

Toelichting 

• Hierbij een tweetal voorbeelden van gezamenlijke inzet.

• In de afgelopen coronaperiode hebben uw voorgangers, de heren Wiebes en

Van ’t Wout, samen met de staatssecretaris, Financiën, MKB-NL, NVB en DNB

gesprekken met de banken gevoerd over de steun van banken aan

ondernemers in deze coronacrisis. Er zijn een aantal afspraken gemaakt, zo

zullen banken samen met MKB-NL aan de hand van een inventarisatie van

schrijnende gevallen gaan bezien op welke punten kredietverlening verbeterd

kan worden. En 30 juni zullen banken een fonds lanceren waarmee bedrijven

geholpen worden met het versterken van hun buffervermogen.

BBR-paraaf 
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Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 

DGBI / 20258371 • Rabobank is één van de ondertekenaars van het klimaatcommitment

Financiële sector (onderdeel van Klimaatakkoord) en instrumenteel geweest

in de totstandkoming ervan.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Groepsdirectie Rabobank (UC001) 

De heer W. Draijer, voorzitter 

Postbus 17100 

3500 HG  UTRECHT 

Datum 

Betreft Uw brief inzake felicitatie d.d. 28 mei 2021 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Ondernemerschap 

Bezoekadres 

Bezu denhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverhe d.nl/ezk 

Behandeld door 

 

T 070  

@minezk.nl

Ons kenmerk  

DGBI-O / 21038776 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
Beste Wiebe, 

Hartelijk dank voor je attente felicitatie met mijn benoeming tot minister van 

Economische Zaken en Klimaat.  

De inzet en de expertise van de Rabobank op de beleidsterreinen van EZK zie ik 

als een belangrijke bijdrage voor een ondernemend en duurzaam Nederland. De 

samenwerking met de Rabobank ervaren  wij binnen EZK als prettig en 

constructief.  En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de dossiers aangaande steun 

aan ondernemers, maar ook voor onze gezamenlijke effort voor een duurzaam 

Nederland. De inspanningen van de Rabobank als het gaat om 

klimaatcommitment en steun aan ondernemers waardeer ik dan ook ten zeerste. 

Ik verheug mij erop om deze samenwerking voort te zetten en zie hiervoor ook 

volop gelegenheid. Uiteraard wil ik graag op je uitnodiging ingaan om ter zijner 

tijd een (digitale) kop koffie te drinken.   

Met vriendelijke groet, 

Stef Blok 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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TER ONDERTEKENING 

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Aanbiedingsnota MR-stuk klimaatnota 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Klimaat 

Auteur 

 

T 070  

@minezk.nl 

Datum 

20 oktober 2020 

Kenmerk 

DGKE-K / 20266345 

Bhm: 20266836 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Bijgaand ontvangt u de MR-stukken die betrekking hebben op de klimaatnota. De  

MCKE heeft besloten dat u mandaat heeft de laatste wijzigingen te doen in de 

definitieve versie die op 30/10 in de MR geagendeerd wordt.  

Advies 

U kunt het MR-formulier ondertekenen. 

Kernpunten 
Na de behandeling in de MCKE van 13 oktober en de ACKE van 20 oktober zijn op 
hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd.  

• De opmerkingen van StasI&W in de MCKE met betrekking van waterstof
en EV zijn verwerkt.

• In de versie voor de ACKE is een passage toegevoegd met betrekking tot
het doelbereik voor het Urgendavonnis en de (latere) besluitvorming over

de kolenmaatregelen in november.
• Tijdens de ACKE is door EZK gemeld de tekst voor de industrie nog aan te

passen aan de door TK aangenomen motie Van der Lee waarin Kabinet

wordt opgeroepen het toepassen van de energiebesparingsplicht op ETS
bedrijven te onderzoeken.

• Tijdens de ACKE heeft  (PBL) de suggestie gedaan te

verduidelijken dat de figuur door EZK gemaakt is op basis van PBL-
publicaties uit 2019 en 2020 en de toen geldende omstandigheden. Voor
het effect van de nog niet doorgerekende maatregelen wordt nu
gesproken over “mogelijk effect” waar eerder sprake was van “nominaal

effect”.

Tegelijkertijd met de klimaatnota verstuurt de minister van financiën de eerste 

rapportage over het klimaatcommitment financiële sector naar de kamer. Dit 
commitment maakt onderdeel uit van het klimaatakkoord.  

Volgende week ontvangt u de aanbiedingsbrieven voor EK en TK en vanuit dC de 
woordvoeringslijnen voor de media op 30 oktober wanneer de Klimaatnota 
verstuurd wordt.  

BBR 
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Aan 

 

Ronde tafel Financiële Sector MinFin 

Pagina 1 van 6 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Behandeld door 

 

T 070  

@minezk.nl

Datum 

22 oktober 2020 

Kenmerk 

DGKE / 20267568 

Kopie aan 

 

Bijlage(n) 

5 

Aanleiding 
Op woensdag 28 oktober  11:00 en 12:00 uur schuif je aan bij ronde tafel van de 

minister van Financien met vertegenwoordigers van de Nederlandse financiële 
sector over verduurzaming. De voortgang van het klimaatcommitment staat hierin 
centraal. Verder aan tafel  (voorlopig),   

) en ondergetekende (als observant)  

Kernpunten 

• Tijdens de ronde tafel zal de voortgang van het klimaatcommitment van de

financiële sector worden besproken. De voorzitter van de Commissie
Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) zal de eerste
voortgangsrapportage toelichten. MinFin geleidt deze brief door naar de TK,

EZK heeft meegelezen.
• Daarna zullen vertegenwoordigers uit de sector hun ervaringen met

verduurzaming delen en ingaan op de uitdagingen die zij zien. Bij deze ronde
tafel zijn de CEO’s van AEGON en Rabobank, de COO van Robeco en de

bestuursvoorzitter van ABP aanwezig, net als de voorzitters/directeuren van
de verschillende koepels (banken, verzekeraars, pensioenen en
vermogensbeheerders). Zie pagina 5 voor de gehele deelnemerslijst.

• Vanuit EZK zitten we hier bij als toehoorder, en om waar nodig verdere
achtergrond te geven over de klimaatnota en de KEV (zie spreeklijnen)

• Het klimaatcommitment is juli 2019 opgesteld o.l.v. EZK, als eerste in zijn

soort wereldwijd. Wij hebben minFin gevraagd om als vakdepartement de
begeleiding van de monitoring op zich te nemen, en dat heeft men met verve
gedaan.

Toelichting 
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Directoraat-generaal Klimaat en 

Energie 

Kenmerk 

DGKE / 20267568 Opzet 
• De eerste inhoudelijke bijdrage komt van Femke de Vries, de voorzitter van

de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. Vervolgens zullen vier
financiële instellingen d.m.v. pitches hun eigen ervaringen delen. Na elk van

deze pitches is er ruimte voor een korte discussie.
•  zal tijdens de ronde tafel de

agenda bewaken en de tijd in de gaten houden.

• 

Agenda 
1. Introductie - Minister (5 min.)

2. Sectorrapportage - Femke de Vries (presentatie 2 min. en discussie 8 min.)

Femke de Vries zal als voorzitter van de CFSK de eerste sectorrapportage van het

klimaatcommitment presenteren.

3. Vier rondes – Diverse vertegenwoordigers (pitch 2 min. en discussie 8 min.)
De volgende sprekers zullen hun ervaringen delen en een thema inleiden:

a.
namens de vermogensbeheerders (thema: CO2-beprijzing)

b. Wiebe Draijer – Bestuursvoorzitter Rabobank
namens de banken (thema: Gebouwde omgeving)

c. Corien Wortmann-Kool – Bestuursvoorzitter ABP

namens de pensioensector (thema: Publiek-private samenwerking)
d. Maarten Edixhoven – Bestuursvoorzitter AEGON Nederland

namens de verzekeraars (thema: Europees klimaatcommitment)

4. Fotomoment –  (1 min.)
 attendeert de aanwezigen op een fotomoment. COMM neemt de foto.

5. Afsluiting – Femke de Vries (1 min.)
Femke de Vries zal als voorzitter van de CFSK een korte conclusie geven.

6. Afsluiting - Minister (3 min.)
U kunt een korte conclusie geven en de aanwezigen bedanken voor hun bijdrage.

Achtergrond en mogelijke inbreng (geen noodzaak tot proactief 

inbrengen) 

1. Klimaatcommitment
Geen inbreng
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Directoraat-generaal Klimaat en 

Energie 

Kenmerk 

DGKE / 20267568 

Achtergrond: 
• Het commitment is afgesloten in de financiële tafel van het

klimaatakkoord.

• Inzet van het commitment is: 1) complete portfolio van deelnemers in lijn
met de doelen van Parijs en 2) complete transparantie m.b.t. de
klimaatimpact van deze portefolio’s.

• De deelnemers van het commitment hebben toegezegd dat ze daartoe
vanaf boekjaar 2020 (dus 2021) rapporteren over de klimaatimpact van
hun investeringen en uiterlijk in 2022 een actieplan publiceren over hoe ze

in 2030 hun portefeuille in lijn hebben gebracht met de doelen uit Parijs.
• Alle deelnemers gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor portefeuilles van

meer dan € 3.000 mld.
• Dit commitment was eerste in zijn soort, en heeft inmiddels soortgelijke

commitment in Duitsland en Spanje geïnspireerd. EZK en Fin peilen het
enthousiasme om een commitment op EU-niveau af te sluiten.

• Op ons verzoek heeft minFin als vakdepartement de monitoring van het

commitment op zich genomen.

2. KEV en Klimaatnota

• De meeste maatregelen ter uitvoering van het Klimaatakkoord liggen op
schema.

• Een deel was voldoende ver uitgewerkt om door PBL meegenomen te
worden in de KEV 2020.

• Op basis van deze maatregelen raamt PBL een reductie ten opzichte van
1990 van 34% in 2030. Daarbij wordt door PBL een bandbreedte
gehanteerd van 30-40%.

• Voor de afstand van dit getal tot het streefdoel van 49% reductie in 2030
uit de Klimaatwet zijn in elk geval drie verklaringen:
– Ten eerste: maatregelen die PBL nog niet in de analyse kon

meenemen moeten, conform planning, verder worden uitgewerkt.
– Ten tweede: de doorwerking van de daling van de gasprijs sinds het

Klimaatakkoord zorgt voor extra uitstoot in Nederland.
– Ten derde: ten opzichte van het Klimaatakkoord is sprake van

statistische bijstellingen die leiden tot een tegenvaller van 3 Mton
extra uitstoot.

• In reactie op de KEV van 2019 heeft het kabinet aangegeven vastbesloten

te zijn om het in de Klimaatwet vastgelegde doel van -49% te halen. Dat
is zij nog steeds.

Wat doet kabinet om 49% co2-reductie in 2030 toch te halen? 
• Er is een onafhankelijke ambtelijke studiegroep ingesteld.
• Die heeft de opdracht om al dit jaar voorstellen te doen voor beleidsopties

voor het volgend kabinet, zodat als in Europa wordt besloten dat we meer

CO2 gaan reduceren, daar snel plannen voor zullen liggen.
• Het is aan het volgende kabinet bij Regeerakkoord, mede op basis van de

voorstellen van de ambtelijke studiegroep, meteen te besluiten over de

invulling van de aanvullende CO2-reductie opgave.
• Het is duidelijk dat de transitie daadkracht en inspanning vergt. Het

onderstreept het belang om volop in te blijven zetten op datgene waar het

kabinet, en alle betrokken partijen, wel invloed op uit kunnen oefenen:
het uitvoeren van de afspraken.
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Sectorrapportage – Femke de Vries 
Geen Inbreng 

Achtergrond: 
• Over het algemeen laat de rapportage een positief beeld zien. Veel

instellingen zijn al voor de deadline van volgend jaar gestart met het in
kaart brengen van de CO2-impact van hun portfolio. Wel laat de
rapportage zien dat er soms nog niet voldoende data beschikbaar is en

meetmethoden verder geharmoniseerd dienen te worden.



Pagina 5 van 6 

Directoraat-generaal Klimaat en 

Energie 

Kenmerk 

DGKE / 20267568 Aanwezigen 

Delegatie Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) 
1. Femke de Vries

• Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment
• Managing partner van &Samhoudt consultancy en hoogleraar Toezicht aan

de Rijksuniversiteit Groningen.

• Eerder was ze bestuurslid van de AFM en secretaris-directeur van DNB.

Delegatie Dufas (Dutch Fund and Asset Management Association) 

2. Dick van Ommeren
• Voorzitter Dufas
• Managing Director bij Triodos Investment Management.
• Eerder werkte hij als investment manager voor ABN Amro, Mees Pierson en

Fortis.

3.

Delegatie Nederlandse Vereniging van Banken 
4. Chris Buijink

• Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
• (Bestuurs-)lid van diverse organisaties, zoals de bankenraad, European

Banking Foundation, VNO-NCW en de SER.

• Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van EZK.

5. Wiebe Draijer

• Bestuursvoorzitter Rabobank
• Eerder was hij voorzitter van de SER.
• In het verleden was hij partner bij McKinsey & Company, onder andere als

Managing Partner European Organization Practice.

Delegatie Verbond van Verzekeraars 
6.

7. Maarten Edixhoven
• Bestuursvoorzitter AEGON Nederland

• Bestuurslid van VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars.
• Eerder werkte hij voor ING, Nationale Nederlanden en SNS Reaal.

Delegatie Pensioenfederatie 
8. Corien Wortmann
• Bestuursvoorzitter ABP

• Co-voorzitter van de High Level Expert Group Capital Markets Union.
• Eerder was zij Europarlementariër voor het CDA en werkte ze voor het

ministerie van I&W.
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Van: @samhoud.com> 
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 21:05 
Aan: ministerezk 
CC: ); ; 

@pensioenfederatie.nl; ; @verzekeraars.nl 
Onderwerp: Voortgang van het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector 
Bijlagen: Brief Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment.pdf; Bijlage 

B - Raamwerk Klimaatcommitment Financiele Sector.pdf; Bijlage C - Huidige 
klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector.pdf 

Geachte heer Wiebes, 

Met genoegen informeer ik u over de voortgang van het Klimaatcommitment van de Nederlandse 
financiële sector. In dat kader stuur ik u een overzicht van de huidige klimaatmeetmethoden in de 
Nederlandse Financiële Sector, het raamwerk Klimaatcommitment dat de basis zal vormen voor de 
eerste sectorrapportage in 2021 en een begeleidend schrijven bij beide documenten. Het doel van deze 
documenten is inzicht te verschaffen in de voortgang die de sector boekt. Deze documenten zijn 
eveneens gestuurd aan de minister van Financiën. 

Zowel de financiële sector als ik persoonlijk kijken uit naar het gesprek met de heer Hoekstra over het 
Klimaatcommitment op woensdag 28 oktober aanstaande. 

Hoogachtend, 

Femke de Vries 
Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v. de minister van Economische Zaken en Klimaat de heer ir. E.D. Wiebes

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Amsterdam, 21 oktober 2020 

Betreft: Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Geachte heer Wiebes, 

Op 10 juli 2019 tekenden meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen het 

Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector (hierna: het Klimaatcommitment).1 Een 

belangrijk moment waarop de financiële sector heeft laten zien een bijdrage te willen leveren aan de 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Sinds de ondertekening zijn 

verschillende acties ondernomen en plannen gemaakt. Graag informeren we u over de voortgang.  

Waar gaat het Klimaatcommitment over? 

Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het 

Klimaatcommitment hebben we als financiële sector de volgende afspraken gemaakt: 

• 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.

• De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-

gehalte te meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.

• 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.

• 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. 2

Waar staan we nu? 

Om te kunnen sturen op en rapporteren over de klimaatimpact van de financiële sector, hebben we 

inzicht nodig. Om dit inzicht te krijgen, hebben we KPMG als onafhankelijke expert gevraagd om 

twee documenten te maken: een Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector en een overzicht 

van de klimaatmeetmethoden die op dit moment in de Nederlandse financiële sector gebruikt 

worden. Beide documenten zijn opgesteld in samenspraak met de ministeries van Financiën en 

1 Een overzicht van de instellingen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, vindt u in Bijlage A. 
2 Hiertoe is in 2020 de ‘Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment’ opgericht. 
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Economische Zaken en Klimaat. In 2021 stelt KPMG op basis van deze documenten de eerste 

sectorrapportage voor de financiële sector op. U vindt de documenten als bijlage bij deze brief. 

Hieronder lichten we de documenten kort toe.  

Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector (bijlage B) 

In het Klimaatcommitment hebben we afgesproken dat de financiële sector jaarlijks verslag doet van 

de inspanningen en resultaten van de gemaakte afspraken. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk 

inzicht te geven in de ontwikkeling van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen 

van de sector, en de inspanningen die we leveren om actieplannen en klimaatdoelen op te stellen. 

Bijgevoegd raamwerk geeft inzicht in wat de financiële instellingen gaan rapporteren vanaf 2021.  

Huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector (bijlage C) 

Vooruitlopend op de sectorrapportage die de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

vanaf 2021 jaarlijks laat opstellen, geven we dit jaar inzicht in de manier waarop de ondertekenaars 

het CO2-gehalte van hun relevante beleggingen en financieringen meten en hoe zij hierover 

rapporteren.  

Uit het overzicht blijkt dat ruim de helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment 

ondertekenden, al (gedeeltelijk) over CO2-gehaltes rapporteert. Daarnaast dragen meerdere 

betrokken partijen actief bij aan de ontwikkeling van de klimaatmeetmethoden, zoals PCAF en 

PACTA.3 Op deze manier neemt het inzicht in het CO2-gehalte van de eigen portefeuilles toe, zodat 

partijen concrete klimaatdoelen kunnen opstellen.  

Wat gebeurt er nog meer? 

Eigen initiatief 

We zien dat verschillende ondertekenaars al zijn gestart met het maken, publiceren en uitvoeren 

van de actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. Hiermee wordt al voor 2022, het 

moment waarop dit volgens het Klimaatcommitment verplicht wordt, invulling gegeven aan het 

verlagen van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Voorbeelden van deze 

acties zijn investeringen in impactbeleggingen als wind- en zonneparken, lagere rentes die worden 

aangeboden voor duurzame hypotheekproducten of verduurzaming van de bedrijfsvoering, het 

vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van 

groene daken. Daarnaast worden er al door enkele instellingen klimaatdoelen geformuleerd. De 

partijen en koepels rapporteren hier individueel over.  

Gezamenlijke projecten  

Met verschillende gezamenlijke projecten draagt de sector bij aan het Klimaatcommitment:  

• Het IIGCC Paris Aligned Investment Initiative brengt methoden in kaart die helpen bij het

richten van portefeuilles op de doelen van het Akkoord van Parijs. Dit initiatief heeft

kortgeleden geleid tot de publicatie van het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300

investeerders wereldwijd, waaronder vele Nederlandse financiële partijen, werken samen in

3 PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials. PACTA: Paris Agreement Capital Transition Assessment. 



Pagina 3 van 5 

het Climate Action 100+ Initiative om bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste 

CO2-uitstoot, aan te sporen deze te verminderen en transparanter te zijn over hun 

klimaatbeleid en -doelstellingen. 

• De UNEP FI Principles for Responsible Banking zijn vorig jaar door ruim 130 banken

wereldwijd onderschreven. 38 ondertekenaars, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor 15

USD biljoen in activa, hebben zich daarnaast gecommitteerd aan het aanvullende ‘Collective

Commitment to Climate Action’. De ondertekenaars zetten zich in om met hun portefeuilles

de koolstofarme en klimaatbestendige economie te financieren, de opwarming van de aarde

te beperken tot ruim onder de 2°C en te streven naar niet meer dan 1,5°C opwarming.

• Het CBS heeft de CO2-uitstoot van de hypotheekportefeuilles van zes banken en één

verzekeraar gepubliceerd. Een unieke publiek-private samenwerking waarbij voor het eerst

nauwkeurig inzicht wordt gegeven in de uitstoot van hypotheekportefeuilles.4 Met data van

hoge kwaliteit krijgen de instellingen meer inzicht in hun klimaatimpact. Dit inzicht hebben

zij nodig om te kunnen sturen op de Parijse klimaatdoelstellingen.

• Al voor het Klimaatcommitment werd ondertekend, onderzocht de financiële sector waar de

financieringsuitdagingen liggen en hoe die opgelost kunnen worden. Een voorbeeld daarvan

is de ‘Financieringswijzer’: deze wijzer verwijst ondernemingen en projecten naar de meest

voor de hand liggende financieringsvormen die onderdeel kunnen zijn van de optimale

financieringsmix. De Nederlandse financiële sector bekijkt de komende tijd verder of er

voldoende gebruik wordt gemaakt van de Financieringswijzer en hoe de

financieringsuitdagingen, zoals de behoefte om meer publiek-private investeringen van de

grond te krijgen, opgelost kunnen worden.

Europa  

Ook op Europees vlak gebeurt er veel. Met ons Klimaatcommitment nam de Nederlandse financiële 

sector als eerste financiële sector binnen de EU het initiatief tot een vrijwillig commitment om bij te 

dragen aan het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. In internationaal perspectief krijgt dit 

initiatief inmiddels veel aandacht en heeft het navolging gekregen in Spanje en Duitsland. Samen 

met de sector, waarderen we uw inspanning om het belang van een dergelijk commitment samen 

met de sector in Europa uit te dragen. 

Uitdagingen 

Het bijgevoegde overzicht van de huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector 

benoemt ook een aantal uitdagingen: 

• Methodologische verschillen tussen en binnen klimaatmeetmethoden: verschillende

methoden bieden verschillende perspectieven op het CO2-gehalte. De methoden verschillen

in indicatoren, attributiemethoden, scope van gemeten uitstoot en normalisatieschema’s.

4 Er werd hierbij geen privacygevoelige informatie uitgewisseld en de resultaten zijn geaggregeerd 
gepubliceerd, dus niet herleidbaar tot individuele huizen of huishoudens. 
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Daarnaast is er een beperkte datakwaliteit en -beschikbaarheid om het CO2-gehalte van 

portefeuilles vast te kunnen stellen. Dit komt onder andere doordat CO2e-data op 

bedrijfsniveau van beursgenoteerde en private ondernemingen vaak ontbreekt en de 

beschikbare CO2e-data vaak minstens één jaar oud is.  

• De inspanningen zijn niet altijd zichtbaar in CO2-gehaltes van de portefeuille. Het

commitment gaat dus over meer dan alleen het sturen op CO2-gehalte. Zo zijn resultaten van

stuurinstrumenten, zoals succesvol engagement met bedrijven, veelal pas vertraagd

zichtbaar in het CO2-gehalte.

Deze uitdagingen gaat de sector zelf, maar ook graag samen met de overheid aan. Een goed 

voorbeeld hoe hierbij voortgang kan worden geboekt is de ESG database, waarbij ESG-data centraal 

door de Europese Commissie verzameld wordt. 

Vooruitblik 

De financiële sector kijkt ernaar uit om in 2021 de eerste sectorrapportage te publiceren en daarmee 

de voortgang op het Klimaatcommitment te laten zien. Binnen de Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment zijn de ondertekenaars aan de slag om van hun relevante financieringen en 

beleggingen het CO2-gehalte te meten. Het raamwerk en overzicht van huidige 

klimaatmeetmethoden zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.  

Daarnaast maken ondertekenaars uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen 

voor 2030 bekend, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. De overheid kan de sector daarbij 

ondersteunen door heldere transitiepaden te ontwikkelen met een duidelijke stip op de horizon. 

Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de beleidsvoornemens van de overheid. Dit is relevant voor 

zowel het bedrijfsleven als particulieren, zodat zij tijdig de juiste keuzes kunnen maken. 

De financiële sector realiseert zich dat zij een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Daar 

hoort bij dat zij een belangrijke bijdrage levert aan de doelen van het Klimaatakkoord. De financiële 

sector blijft zich hiervoor de komende jaren dan ook met volle overtuiging inzetten. 

Namens het Verbond van Verzekeraars, Dutch Fund and Asset Management Association, de 

Pensioenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Banken, 

Hoogachtend, 

Femke de Vries 

Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Bijlagen: (A) Ondertekenaars Klimaatcommitment Financiële Sector

(B) Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector

(C) Huidige klimaatmeetmethoden in de Nederlandse financiële sector
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Bijlage A – Ondertekenaars Klimaatcommitment Financiële Sector 

ABN AMRO  

ABP  

Achmea B.V.  

Actiam  

Aegon Asset Management Nederland  

Aegon Nederland N.V.  

Allianz Nederland Groep N.V.  

Anthos Fund and Asset Management  

APG  

ASN Bank  

ASN Beleggingsinstellingen Beheer   

ASR Nederland N.V.  

BNG Bank  

BNP Paribas Asset Management  

Nederland  

BlackRock (Nederland) B.V. 

CBRE Global Investors  

Coöperatie Klaverblad Verzekeringen  

U.A.  

Coöperatie Univé U.A.  

De Goudse N.V.  

De Vereende N.V.  

Dutch Fund and Asset Management Association 

FMO  

ING  

Insinger Gilissen  

IQEQ  

MN  

MS Amlin Insurance SE Dutch Branch 

Nederlandse Vereniging van Banken  

NIBC Bank  

NN Group N.V.  

NWB Bank  

O.W.M. MediRisk B.A.  

Onderlinge Verzekeringmaatschappij  

“SOM” U.A.  

Pensioenfederatie  

Pensioenfonds Horeca en Catering  

Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 

Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid 

Pensioenfonds Metaal en Techniek 

Pensioenfonds voor het Schilders-,  

Afwerkings- en Glaszetbedrijf  

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie 

Pensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

PME Pensioenfonds 

Rabobank  

Robeco  

Scildon N.V.  

Triodos Bank  

Triodos Investment Management  

Unilever APF  

Van Lanschot Kempen  

Verbond van Verzekeraars  

VIVAT N.V.  

Volksbank  

VvAA Groep B.V. 
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Doel 

In het Commitment van de financiële sector (hierna het Klimaatcommitment)

is afgesproken dat er jaarlijks zal een rapportage van de financiële sector zal 

worden opgesteld die verslag doet van de inspanningen en resultaten van de 

afspraken in het commitment en een analyse geeft van de uitdagingen in de 

financiering van de transitie. Dit raamwerk vormt de basis van de 

gezamenlijke sectorrapportage namens de financiële sector. 

Het doel van dit raamwerk is om financiële instellingen te informeren over de 

informatie die zij, voor zover beschikbaar, via publieke kanalen rapporteren 

indien zij het Klimaatcommitment mede hebben ondertekend. Deze 

informatie zal op geaggregeerd niveau gebruikt worden voor de 

sectorrapportage over de voortgang van de financiële sector ten aanzien van 

het Klimaatcommitment. 

De sectorrapportage zal inzicht geven in de rol van de financiële sector op 

het gebied van klimaat, de inspanningen van de sector om op klimaat te 

sturen, en de (ontwikkeling) van het CO2-gehalte van de sector. 

Vragen 

De vragen zijn gebaseerd op het Klimaatcommitment van de financiële 

sector. De instelling wordt gevraagd om antwoorden te geven op vragen in 

drie verschillende categorieën: 

1. Meten van CO2-gehalte

2. Actieplannen, klimaatdoelen en acties

3. Overige vragen

Vanwege de snelle ontwikkelingen van rapportagestandaarden op klimaat-

gebied voor financiële instellingen, zullen de vragen in het raamwerk elk jaar 

worden afgestemd op recente ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van 

klimaat binnen de financiële sector.

Methode

De informatieverschaffing loopt naar verwachting via het jaarverslag of via 

officiële thematische rapportages zoals bijvoorbeeld een Verantwoord 

Beleggen-verslag of een Duurzaamheidsverslag.

Instellingen zal gevraagd worden een leeswijzer op te stellen voor de 

schrijver van de sectorrapportage om te waarborgen dat alle relevante 

informatie in beschouwing is genomen bij het opstellen van de rapportage. 

Deze leeswijzer hoeft geen onderdeel te zijn van de publieke rapportage. 

KPMG zal een template aanleveren voor de leeswijzer.

Antwoorden

Antwoorden op de vragen dienen gegeven te worden in publieke 

rapportages. Achter elke vraag staat het type informatie vermeld waar inzicht 

in gegeven dient te worden.

De ondertekenaars van het Klimaatcommitment gaan voor de relevante 

financieringen en beleggingen in kaart brengen wat de klimaatimpact is, 

waarbij deelnemende instellingen kunnen kiezen voor een ingroeimodel. 

Daarom zal voor een aantal instellingen niet alle informatie het eerste jaar 

beschikbaar zal zijn. Mocht er nog geen informatie beschikbaar zijn, dan 

wordt de instelling verzocht dit in de leeswijzer aan te geven. 

Implementatie van dit raamwerk zal resulteren in additionele rapportage-

vereisten voor deelnemende instellingen. De additionele rapportage-lasten 

zullen na implementatie van dit raamwerk afnemen, omdat instellingen 

bijvoorbeeld niet jaarlijks het stuurmodel op klimaat zullen aanpassen. 

Daarmee kunnen een aantal antwoorden voor meerdere jaren relevant zijn. 

Inleiding
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Vraag Toelichting

1 Actieplannen om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs (kan breder z jn dan alleen CO2-gehalte) uiterlijk in 2022

1.1 Heeft de instelling een actieplan voor alle relevante beleggingen en financieringen?

(asset managers: eigen fondsen en mandaten apart rapporteren)
Ja / Gedeeltelijk / Nee

(indien gedeeltelijk of nee, leg uit)

1.2 Welke acties worden er in het actieplan beschreven en op welke termijn? [Leg uit]

1.3 Heeft de instelling klimaat actief onder de aandacht gebracht bij de klant/deelnemers? [Leg uit]

1.4 Heeft de instelling activa verkocht/teruggevorderd of aangekocht vanwege klimaat? [Leg uit en geef voorbeelden]

2 Klimaatdoelen uiterlijk in 2022

2.1 Wat z jn de (reductie)doelstellingen voor de relevante financieringen en beleggingen voor 2030 en 

hoe is de instelling tot deze relevante financieringen en beleggingen gekomen? 

[Benoem en leg uit, b jv. op CO2e, engagement, financieringen van CO2e 

reducerende projecten, anders]

2.2 Zijn er kwantitatieve (reductie)doelstellingen op CO2-gehalte voor relevante beleggingen en 

financieringen? Voor welk gedeelte van de portefeuille en wat is het referentiejaar? 

[Benoem en geef aan hoe dit is bepaald]

2.3 Zijn de (reductie)doelstellingen afgestemd op het klimaatakkoord van Par js? Leg uit hoe de 

(reductie)doelstellingen z jn afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. 

[Leg uit]

2.4 Indien bekend – Wat zijn de prestaties op de kwantitatieve doelstellingen? [Leg uit, reductie-pad hoeft geen lineair pad te zijn, daarom graag reflectie van de 

instelling op de ontwikkeling van het CO2-gehalte (indien relevant opgesplitst 

naar onderdeel van de portefeuille)]

2.5 Hoe is de voortgang op het actieplan gekoppeld aan beoordelingsbeleid van het bestuur van de 

organisatie?

[Leg uit]

3 Acties om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs uiterlijk in 2022

3.1 Wat z jn de belangrijkste acties om b j te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs? [Leg uit, bijv. uitsluiten, engagement, financiering van CO2e-reducerende 

projecten]

3.2 Hoe bepaalt en meet de instelling effectiviteit van deze acties? [Leg uit]

3.3 Tot welke resultaten hebben de belangr jkste acties binnen de rapportageperiode geleid? [Leg uit, dit is breder dan het CO2-gehalte]

3.4 Wat z jn de belangrijkste uitdagingen? [Leg uit, dit is breder dan het CO2-gehalte]

3. Actieplannen en acties
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Vraag Toelichting

4 Optioneel: kwantitatieve indicatoren op de belangrijkste acties Instellingen worden aangemoedigd om al voor 2022 inzicht te geven in de voortgang op de belangrijkste acties 

4.1 Geef een kwantitatief overzicht van de acties op relevante financieringen en investeringen. Instellingen worden aangemoedigd om voor de relevante activa kwantitatieve 

indicatoren te selecteren (of te definiëren) om daarmee de voortgang van de 

belangrijkste acties te rapporteren. Instellingen dienen zelf relevante indicatoren 

te definiëren. Asset managers kunnen eigen fondsen en mandaten apart 

rapporteren.

Voorbeelden van kwantitatieve indicatoren zijn*:

• ESG-integratie: deel van de relevante portefeuilles waarvoor klimaat-criteria

zijn opgenomen?

• Financiering CO2e-reducerende projecten: totale omvang van financiering

aan CO2e-reducerende projecten (bijv. Sustainability Improvement Loans)?

• Engagement: deel van de relevante portefeuilles waarvoor engagement op

klimaat heeft plaatsgevonden.

• Stemmen: bij hoeveel klimaat-bevorderende onderwerpen (zowel

management-voorstellen als aandeelhouderresoluties) heeft de instelling

‘voor’ gestemd?

5 Overig

5.1 Aan welke (internationale) klimaat-initiatieven heeft de instelling bijgedragen? [Licht toe]

3. Actieplannen en acties

*Wordt in de loop van de tijd verder gedefinieerd o.b.v. internationale ontwikkelingen. Dit is geen uitputtende en voorschrijvende lijst, maar voorbeelden ter indicatie. Het is aan elke instelling
individueel hoe zij het Klimaatcommitment en daarbij behorende acties implementeren, prestaties monitoren en voortgang publiekelijk rapporteren.
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Vraag Toelichting

1 Op welk niveau is de klimaat-informatie binnen de financiële instelling goedgekeurd? [Licht toe, bijv. op bestuurl jk niveau via het jaarverslag]

2 Is de klimaat-informatie extern gevalideerd? [Indien gevalideerd, leg uit we ke klimaat-informatie extern gevalideerd is]

3 Welk type validatie heeft plaatsgevonden? [Leg uit, bijv. reasonable assurance / limited assurance / …]

3. Overige vragen
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Inleiding
Het Parijsakkoord en de rol van de financiële 

sector

Om de meest schadelijke effecten van klimaat-

verandering te reduceren, is het van belang de 

opwarming van de aarde te beperken tot minder 

dan 2 graden Celsius door de broeikasgas-

uitstoot (hierna: CO2e, ofwel CO2-equivalent) 

drastisch terug te dringen. Op basis van het 

Klimaatakkoord van Parijs (hierna Parijsakkoord) 

heeft Nederland hiervoor in de Klimaatwet 

vastgesteld dat in ons land de CO2e-uitstoot in 

2030 met 49% moet zijn teruggebracht ten 

opzichte van 1990, om uiteindelijk in 2050 uit te 

komen op 95%1. In het tegengaan van deze 

klimaatverandering heeft de Nederlandse 

financiële sector een niet te onderschatten rol: via 

financieringen en investeringen kunnen zij 

invloed uitoefenen op de CO2e-uitstoot van de 

reële economie. Een belangrijk instrument hierbij 

is het meten van het CO2-gehalte van hun –

potentiële – beleggings- en kredietportefeuilles. 

Voor het meten hiervan zijn in de financiële 

wereld inmiddels verschillende methoden in 

omloop, die de nodige uitdagingen voor de 

vergelijkbaarheid van de uitkomsten met zich 

meebrengen. Bij de doorontwikkeling van deze 

klimaatmeetmethoden vindt tussen financiële 

instellingen derhalve veel samenwerking plaats. 

Nederlandse financiële instellingen hebben aan 

de ontwikkeling en standaardisatie hiervan ook 

internationaal een belangrijke rol gespeeld.

Het commitment van de Nederlandse 

financiële sector

In 2019 hebben 53 financiële instellingen zich 

gecommitteerd om vanaf boekjaar 2020 te 

rapporteren over de klimaatimpact van hun 

relevante financieringen en investeringen in het 

Commitment van de financiële sector (hierna: het

Commitment). Daarnaast zullen zij uiterlijk in 

2022 actieplannen klaar hebben waarin zij 

toelichten welke acties zij nemen voor al hun 

relevante financieringen en beleggingen om bij te 

dragen aan het Parijsakkoord. Dit kan een 

combinatie zijn van benaderingen, waaronder 

CO2e-reductiedoelstellingen voor de portefeuille 

waar dat mogelijk is, en financieringen op basis 

van engagement en/of CO2e-reducerende 

projecten. 

Doel van dit rapport

In dit rapport wordt de huidige status van het 

meten van CO2-gehalte in de financiële sector 

beschreven – CO2-gehalte kan in dit kader zowel 

refereren naar de CO2e-uitstoot als naar de 

CO2e-intensiteit. 

Het rapport bevat een korte beschrijving van de 

voornaamste initiatieven, methoden en 

indicatoren toegepast door financiële instellingen 

voor het meten van het CO2-gehalte en de 

verschillen hiertussen. Dit rapport bevat geen 

overzicht van overige initiatieven op het gebied 

van klimaat-gerelateerde meetmethoden, zoals 

die met betrekking tot klimaatrisico’s of op het 

gebied van engagement.
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Samenvatting

Managementsamenvatting

Om effectief te kunnen sturen op de klimaat-

impact van financiële instellingen, is inzicht in de 

CO2e-bijdrage van investeringen en 

financieringen de eerste stap. Ruim de helft van 

de financiële instellingen die het Commitment 

hebben ondertekend, rapporteren al in meer of 

mindere mate over het CO2-gehalte van 

relevante financieringen en beleggingen. 

Zo bestaan er reeds meerdere initiatieven 

gericht op het meten, sturen en rapporteren over 

CO2e, waarvan de belangrijkste zich met name 

concentreren op de methoden van PCAF en 

PACTA. Nederlandse financiële instellingen 

hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 

ontwikkeling van deze beide internationale 

standaarden. Hoewel de meeste financiële 

instellingen de PCAF-methode hanteren, zijn 

beide methoden in principe complementair 

toepasbaar; het doel waarvoor ze gebruikt 

worden verschilt echter.

De PCAF-methode is gericht op het meten van 

CO2e per type activa en de PACTA-methode is 

sectorspecifiek en gericht op het meten van de 

mate waarin de technologiemix en de uitstoot 

van deze sectoren in lijn is met het Parijs-

akkoord. 

Zo wordt op portefeuille-niveau bijvoorbeeld als 

indicator voor de absolute CO2e-voetafdruk de 

PCAF-methode gehanteerd en voor de CO2e-

intensiteit de PACTA. Deze indicatoren 

verschaffen verschillende inzichten en kunnen 

dus naast elkaar gebruikt worden.

Er bestaan echter een aantal uitdagingen voor 

het meten van en sturen op CO2-gehalte:

- Methodologische verschillen tussen en

binnen klimaatmethoden: verschillende

methoden bieden verschillende

perspectieven op het CO2-gehalte. De

methoden verschillen in hun toepassing

van indicatoren, attributiesystematiek, de

scope van gemeten uitstoot en

normalisatieschema’s.

- Beperkte datakwaliteit en

databeschikbaarheid: financiële

instellingen gebruiken voor het bepalen

van het CO2-gehalte van hun portefeuilles

dataleveranciers die data (veelal o.b.v.

schattingen) verzamelen van een groot

aantal bedrijven. Deze data is vertraagd

en de databeschikbaarheid en -kwaliteit

verschilt sterk per sector en per

activaklasse. Ook bestaan er verschillen

in schattingen van CO2e-uitstoot tussen

dataleveranciers.

- Inspanningen zijn niet altijd zichtbaar

in het CO2-gehalte: resultaten van

stuurinstrumenten zoals engagement zijn

veelal pas vertraagd zichtbaar in het CO2-

gehalte. Om impact op de reële economie

uit te oefenen, kunnen financiële

instellingen er namelijk voor kiezen om

CO2e-intensieve activa in hun portefeuille 

op te nemen of te houden en middels 

bijvoorbeeld engagement bedrijven te 

stimuleren de CO2e-intensiteit te verlagen. 

Resultaten van deze trajecten zijn vaak 

pas na enkele jaren zichtbaar in het CO2-

gehalte.
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Vraag naar CO2e-informatie neemt toe

Belanghebbenden vragen financiële instellingen 

in toenemende mate om te rapporteren over de 

klimaatimpact van relevante financieringen en 

investeringen, waarbij de belangstelling met 

name uitgaat naar het CO2-gehalte: 

De Taskforce on Climate related Financial 
Disclosures (TCFD) vraagt asset owners en

asset managers om te rapporteren over het 

CO2-gehalte van de beleggings- en krediet-

portefeuilles om de gevolgen van klimaat-

verandering op de bedrijfsvoering beter te 

kunnen inschatten. 

Ook andere initiatieven, zoals de Principles for 
Responsible Banking (PRB) en het Carbon 
Disclosure Project (CDP) vragen deelnemende

instellingen transparant te zijn over het CO2-

gehalte van de beheerde portefeuille.

Op Europees niveau bevatten zowel het 

consultatiedocument van de update van de Non-
Financial Reporting Directive (NFRD)2, als het

consultatiedocument van de Sustainable 
Finance Disclosure Regulation (SFDR) concrete

indicatoren voor financiële instellingen aan de 

hand waarvan zij over het CO2-gehalte dienen 

te rapporteren. 

Nederlandse financiële instellingen hebben 

in diverse toonaangevende internationale 

initiatieven een belangrijke rol

Financiële instellingen participeren in een breed 

scala aan activiteiten voor het verminderen van 

de negatieve klimaatimpact van investeringen 

en financieringen. Dit rapport richt zich met 

name op initiatieven gericht op het meten van 

gefinancierde CO2e-emissies en het stellen van 

doelstellingen hierop.

Meerdere Nederlandse financiële instellingen 

houden zich al langer bezig met het ontwikkelen 

van methodieken voor het meten van CO2e en 

het stellen van doelstellingen; zij spelen, zoals 

gezegd, in diverse internationale initiatieven –

zoals PACTA en PCAF – een belangrijke rol.

Het meten is belangrijk maar complex

Om effectief te kunnen sturen op de klimaat-

impact van financiële instellingen is het 

meetbaar maken van de CO2e-bijdrage van 

investeringen en financieringen essentieel. De 

laatste jaren zijn er veel stappen gezet in de 

ontwikkeling van dergelijke methodieken, 

waarbij daarnaast in toenemende mate 

aandacht is voor harmonisatie tussen deze 

initiatieven. 

Het meten van de CO2e-bijdrage van 

financieringen en investeringen is een complexe 

opgave. Deze CO2e-bijdrage wordt niet direct 

door financiële instellingen gemeten, maar 

toegerekend, waarbij een aandeel van de CO2e-

uitstoot van de activa in de financierings- of 

investeringsportefeuille wordt toegekend aan de 

financiële instelling. Beperkte beschikbaarheid 

van gegevens van onderliggende activa over de 

CO2e-uitstoot vormt hierbij een belangrijke 

uitdaging. Om effectief te kunnen sturen op 

klimaat is het noodzakelijk om deze uitstoot 

inzichtelijk te krijgen. Op dit gebied zijn nog 

stappen te maken.

Veel financiële instellingen rapporteren het CO2-

gehalte op basis van methoden ontwikkeld door 

externe initiatieven ofwel met zelf-ontwikkelde 

klimaatimpactsystemen die veelal geïnspireerd 

zijn op een methode van een dergelijk extern  

initiatief. Op pagina 7 en 8 wordt een overzicht 

gepresenteerd van de huidige meetmethoden 

en -initiatieven. 

Huidige klimaatinitiatieven en meetmethoden Nederlandse financiële sector
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Hiernaast is een overzicht gegeven van 

initiatieven die werken aan het meten en 

harmoniseren van de gefinancierde CO2e-

uitstoot. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 

tussen initiatieven die primair gericht zijn op het:

― meten van CO2e-uitstoot van portefeuilles

(bijv. PCAF); 

― meten van de mate waarin portefeuilles zijn

afgestemd op het Parijsakkoord (bijv. PACTA 

en SBT);

― sectorspecifieke meetmethoden incl. transitie-

paden o.b.v. scenario’s;

― testen en harmoniseren van verschillende

meetmethoden, zoals de IIGCC en de UN-

Convened Net-Zero Asset Owner Alliance.

Deze initiatieven maken veelal gebruik van 

elkaars werk en worden frequent geüpdatet. Zo 

wordt er bijvoorbeeld in de recentelijk 

gepubliceerde conceptversie van Financial Sector 
– Science Based Target Guidance gebruik-

gemaakt van zowel PCAF als PACTA. Hierdoor 

ontstaat er een zekere mate van harmonisatie 

tussen initiatieven. 

De methoden van PACTA en PCAF worden 

nationaal en internationaal reeds door een groot 

aantal instellingen toegepast. In dit rapport ligt 

daarom de focus op PACTA en PCAF als klimaat-

meetmethoden. Zoals gezegd zijn deze 

methoden complementair aan elkaar.

Er vinden (inter)nationaal veel ontwikkelingen plaats m.b.t. klimaatmeetmethoden
Overzicht van meetgericht initiatieven Focus op

Naam Beschrijving CO2e-uitstoot

(backward 
looking)

Decarbonisatie

(forward looking)

Initiatieven gericht op het ontwikkelen van meetmethoden op CO2-gehalte

Partnership for Carbon 

Accounting Financials

(PCAF)2

Een geharmoniseerde standaard om de CO2e-uitstoot 

van verschillende typen activa te meten. 


(in ontwikkeling)

Paris Agreement 

Capital Transition 

Assessment (PACTA)3

Een methode om te kunnen meten of financieringen en 

investeringen in lijn zijn met transitiepaden voor het 

Parijsakkoord.



Science Based Targets 

for Financial 

Institutions (SBT)4

Een methode om doelstellingen voor relevante 

financieringen en investeringen afgestemd op het 

Parijsakkoord te ontwikkelen. 


(in ontwikkeling)

Initiatieven gericht op het ontwikkelen van sectorspecifieke meetmethoden op CO2-gehalte

Poseidon Principles7 Een methode voor het meten van de afstemming van 

scheepvaartportefeuilles op verschillende 

decarbonisatie-scenario's. 


CRREM tool8 Een methode voor het meten van de science-based 

decarbonisatie-trajecten voor Europese commercieel-

vastgoedportefeuilles.



Initiatieven gericht op het testen en harmoniseren van meetmethoden 

IIGCC Paris Aligned 

Investment Initiative5

Initiatief om o.a. methoden in kaart te brengen die 

helpen bij het afstemmen van portefeuilles op basis 

van de doelen van het Par jsakkoord


(in ontwikkeling)

UN-Convened Net-Zero 

Asset Owner Alliance6

Een initiatief om de uitstoot van portefeuilles naar ‘net-

zero’ in 2050 te brengen, inclusief het meten hiervan.


(in ontwikkeling)

De hierboven genoemde lijst is niet compleet maar bestaat uit veelgebruikte methoden door Nederlandse financiële instellingen
voor het meten en het stellen van doelstellingen op CO2e-gehalte.
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Voor het meten van CO2e bestaan verschillende indicatoren
Indicatoren van

CO2-gehalte

Beschrijving Indicator Aanbevolen

door*

Onderdeel van

Indicatoren voor de CO2e-uitstoot van portefeuilles PCAF PACTA

Totale / Absolute

CO2-uitstoot

Totale CO2e-voetafdruk 

van de portefeuille

CO2e 

CO2e-voetafdruk Genormaliseerde CO2-

voetafdruk per euro 

geïnvesteerd

CO2e / €

geïnvesteerd 

CO2e-intensiteit Volume CO2-uitstoot per 

EUR omzet

CO2e / € omzet 

bedrijven waarin 

geïnvesteerd

CO2e intensiteit 

naar portefeuille-

gewicht

CO2e intensiteit naar 

portefeuillegewicht

CO2e / € omzet 

bedrijven waarin 

geïnvesteerd

CO2e intensiteit 

naar portefeuille-

gewicht 

(sectorspecifiek)

Sectorspecifieke 

indicatoren van 

gefinancierde 

activiteiten

CO2e / MWh

CO2 / km

CO2 / m2

CO2 / ton …



Voor het meten van CO2e bestaan diverse indicatoren. Deze 

indicatoren verschaffen verschillende inzichten en kunnen 

complementair aan elkaar gebruikt worden. De voornaamste 

verschillen zijn:

— Type CO2e-indicator: absolute versus relatieve uitstoot

Onder absolute CO2e-uitstoot wordt de werkelijke of totale uitstoot 

verstaan. Relatieve uitstoot is de uitstoot per euro (of een 

alternatieve eenheid). Absolute uitstoot geeft inzicht in de bijdrage 

van portefeuilles aan klimaatverandering, relatieve uitstoot geeft 

inzicht in de efficiëntie van portefeuilles. 

— Verschil in perspectief van de CO2e-indicator: 

Er bestaan indicatoren voor (i) de CO2e-uitstoot en de efficiëntie 

van portefeuilles en (ii) de efficiëntie van gefinancierde activiteiten. 

PACTA kijkt per sector naar de efficiëntie van gefinancierde 

activiteiten en vergelijkt deze met verschillende transitiescenario’s 

om de mate van afstemming op het Parijsakkoord te kunnen 

bepalen. PCAF meet de absolute uitstoot en de efficiëntie van 

portefeuilles via de CO2e-voetafdruk.

— Verschil in scope van CO2e-metingen 

Voor het berekenen van de uitstoot van financiële instellingen 

wordt gekeken vanuit het perspectief van de gefinancierde 

activiteit, waarbij de scope 1-uitstoot de directe uitstoot van de 

activiteit bevat, scope 2 de indirecte uitstoot uit ingekochte 

elektriciteit en warmte, en scope 3 de overige indirecte uitstoot uit 

de waardeketen (bijv. de uitstoot van leveranciers). Veel financiële 

instellingen berekenen het CO2-gehalte op basis van scope 1 & 2-

uitstoot. De databeschikbaarheid en -kwaliteit voor scope 3 is nog 

beperkt.

Op pagina 13-16 staan de PACTA- en PCAF-methoden in meer detail 

uitgewerkt.

NFRD (supplement on reporting 

climate-related information)

TCFD aanbevelingen

SFDR (consultatie)

R
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*De TCFD, de NFRD en de SFDR verschaffen indicatoren voor
financiële instellingen om o.a. CO2 gehalte te rapporteren. Op dit
moment zijn er geen voorgeschreven indicatoren op CO2 gehalte voor
financiële instellingen.

Inleiding 

en samenvatting

Overzicht klimaatinitiatieven en 

meetmethoden

Huidige toepassing van klimaatmeet-

methoden

Voornaamste 

uitdagingen
Bijlagen





10
© 2020 KPMG Accountants N.V. Alle rechten voorbehouden. 

1. Inspanningen zijn niet altijd zichtbaar in het

CO2-gehalte

Via financieringen en investeringen kunnen 

financiële instellingen druk uitoefenen op de reële 

economie om CO2e-uitstoot in lijn te brengen met het 

Parijsakkoord. Zo liggen er mogelijkheden door het 

aanpassen van de portefeuille, in engagement, maar 

ook door desinvesteren. Daarmee is de ontwikkeling 

van het CO2-gehalte van de portefeuilles van 

financiële instellingen een belangrijke indicator voor 

de inspanningen van financiële instellingen, maar dit 

kan op zichzelf ook misleidend zijn.

Als instellingen het CO2-gehalte managen door CO2-

intensieve activa te verkopen, ontstaat op papier een 

sterke afname van het CO2-gehalte terwijl in de reële 

economie geen verschil heeft plaatsgevonden. 

Daarom kunnen financiële instellingen ook kiezen 

voor het vergroten van de blootstelling aan CO2-

intensieve activaklassen/sectoren (bijv. woningen 

van <1950) om daarmee meer invloed te kunnen 

uitoefenen. Dit zal op de korte termijn in een stijging 

van het CO2-gehalte resulteren, terwijl de instelling 

zich juist gericht inspant om op termijn in de reële 

economie het CO2-gehalte via haar portefeuille 

omlaag te brengen.

Bij het evalueren van de ontwikkeling van het CO2-

gehalte van financiële instellingen moet daarom ook 

altijd gekeken worden naar het beleid en de stuur-

instrumenten van deze instellingen, om tot een juiste 

conclusie over de effectiviteit van het beleid te 

komen.

2. Vergelijkbaarheid van het CO2-gehalte tussen

financiële instellingen kent nog een aantal

uitdagingen

Nederlandse financiële instellingen streven naar 

harmonisatie en vergelijkbaarheid van CO2e-uitstoot-

meetmethoden voor betere vergelijkbaarheid van de 

uitkomsten tussen financiële instellingen. Op dit 

moment is die vergelijkbaarheid beperkt, vanwege:

a. Methodologische verschillen tussen en

binnen klimaatmeetmethoden

Er zijn diverse meetsystemen en de vergelijkbaar-

heid tussen deze methoden is (nog) beperkt. PCAF 

en PACTA bieden verschillende perspectieven op 

het CO2-gehalte van portefeuilles van financiële 

instellingen met eveneens verschillende indicatoren:

― Verschil in indicatoren: er bestaan diverse

indicatoren voor het CO2-gehalte. PCAF meet de 

absolute en relatieve CO2e-uitstoot van 

activaklassen, terwijl PACTA naar sector-

specifieke indicatoren afgestemd op het Parijs-

akkoord kijkt. Deze verschillende indicatoren 

dienen verschillende doelen en kunnen 

complementair aan elkaar worden gebruikt voor 

effectieve meet- en stuurinformatie op het CO2-

gehalte. Als financiële instellingen niet dezelfde 

indicatoren rapporteren, is het niet mogelijk om 

de CO2-gehaltes te vergelijken en te aggregeren 

tussen financiële instellingen. 

― Verschil in attributie: CO2e-uitstoot wordt op

verschillende manieren toegekend aan 

financieringen op investeringen. Er bestaat 

momenteel geen standaard voor attributie tussen 

klimaatmeetmethoden, waardoor de vergelijk-

baarheid van uitkomsten beperkt is. Zo gebruikt 

PCAF de ondernemingswaarde (som van eigen 

en vreemd vermogen op basis van actuele 

waarde) om uitstoot toe te schrijven aan 

verschillende typen activa; internationaal wordt 

vaak marktkapitalisatie (beurswaarde) gebruikt. 

Andere klimaatmeetmethoden, zoals PACTA, 

hanteren weer een andere attributiemethode. Ook 

voor andere activaklassen, zoals staatsobligaties, 

bestaan er verschillen in attributiemethoden. 

― Verschil in normalisatieschema’s: sommige

instellingen hanteren normalisatieschema’s om te 

corrigeren voor fluctuaties in de marktkapitalisatie 

van bedrijven in de portefeuille voor de relatieve 

CO2e-uitstoot11,12.

― Verschil in gemeten uitstoot: de meeste

financiële instellingen rapporteren de scope 1- en 

scope 2-uitstoot: de directe uitstoot van de 

activiteit en de indirecte uitstoot uit ingekochte 

elektriciteit en warmte. In toenemende mate 

wordt financiële instellingen ook gevraagd om de 

scope 3-uitstoot van relevante financieringen en 

investeringen te rapporteren, dat betreft de 

overige indirecte uitstoot uit de waardeketen. De 

beschikbaarheid van betrouwbare activa-

specifieke data op scope 3-niveau is echter nog 

zeer beperkt en het risico van dubbeltellingen van 

scope 3-uitstoot is hoog.

Naar betere informatie voor rapporteren en sturen op het CO2-gehalte 
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b. Beperkte datakwaliteit en -beschikbaarheid

Databeschikbaarheid en -kwaliteit is essentieel 

voor betrouwbare uitkomsten en relevante 

inzichten voor besluitvorming. Op het gebied van 

beschikbaarheid van data liggen er met betrekking 

tot een aantal sectoren en activaklassen flinke 

uitdagingen. Verder bestaan er significante 

verschillen tussen de gebruikte schattings-

methoden van de diverse dataleveranciers: 

― Beschikbaarheid van data: granulaire CO2e-

data zijn voor een aantal sectoren en activa-

klassen vaak van slechte kwaliteit of niet 

beschikbaar, waardoor het moeilijk is om 

vergelijkbare uitkomsten te krijgen die geschikt 

zijn voor besluitvorming en om op te sturen. 

Bijvoorbeeld data over staatsleningen van 

landen buiten de EU is weinig beschikbaar, wat 

het moeilijk maakt om de CO2e-emissies te 

berekenen van grote vastrentende 

portefeuilles. Datzelfde geldt voor de data-

beschikbaarheid voor vastgoed, private equity, 

private debt en private loans. 

Bij gebrek aan voldoende data kunnen 

instellingen die PCAF toepassen bijvoorbeeld 

gebruikmaken van de gemiddelde emissie-

intensiteit van sectoren: in plaats van de 

werkelijke activa-specifieke uitstoot wordt dan 

de gemiddelde sector-intensiteit gemonitord, 

waardoor echter decarbonisatie-inspanningen 

e.d. niet zichtbaar zijn in het CO2-gehalte14.

― Verschillen tussen dataleveranciers:

financiële instellingen gebruiken data-

leveranciers die meetdata over het CO2-

gehalte van financieringen en investeringen 

aanleveren. Als er geen gegevens op 

bedrijfsniveau beschikbaar zijn, maken 

dataleveranciers een schatting van deze 

uitstoot. Elke leverancier gebruikt zijn eigen 

methodologie om uitstoot te schatten, vaak op 

basis van factoren zoals sector, productie, 

aantal medewerkers, locatie en omzet. Dit leidt 

tot duidelijke verschillen in schattingen van 

CO2e-uitstoot tussen dataproviders10,12.

― Vertraging van CO2e-data: dataleveranciers

gebruiken gegevens gerapporteerd door 

bedrijven in jaarverslagen of aan het CDP. 

Actuele gegevens over het rapportagejaar zijn 

meestal te laat beschikbaar, waardoor de 

financiële instellingen gebruikmaken van CO2e-

data van minstens één jaar oud. Voor 

staatsobligaties geldt zelfs een grotere 

vertraging. 

Naar betere informatie voor rapporteren en sturen op het CO2-gehalte 
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Aan  

 

Eerste rapportage Klimaatcommitment Financiële sector 
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Klimaat 

Auteur 

 

T 070  

@minezk.nl

Datum 

22 oktober 2020 

Kenmerk 

DGKE-K / 20267415 

Kopie aan 

Bijlage(n) 3 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Op 30 oktober wordt tegelijk met de Klimaatnota de eerste rapportage over de 

voortgang van het financiële commitment naar de kamer verstuurd. De minister 

van Financiën zorgt voor een opleg-brief, EZK heeft meegelezen.  

Advies 

Ter informatie 

Kernpunten 

• Uitkomsten van de eerste rapportage:

o De deelnemers van hun commitment moeten vanaf boekjaar 2020

(dus vanaf 2021) rapporteren over de klimaatimpact van hun

portefeuille, en aangeven hoe ze hun portefeuille in lijn brengen

met de doelen van Parijs.

o Op dit moment rapporteert reeds 47% van de deelnemers over

hun klimaatimpact. Volgend jaar moet dit 100% zijn.

o 60% van de deelnemers gebruikt de PCAF-methode. In het kader

van harmonisatie moedigen wij overige deelnemers aan om ook

deze of een vergelijkbare methode toe te passen.

o De huidige rapportage brengt NIET in beeld wat de

overkoepelende klimaatimpact van de investeringen van de

Nederlandse sector zijn, vanwege de huidige onvergelijkbaarheid

van de gekozen meetmethodes. Een dergelijke rapportage ligt nog

ongeveer 5 jaar in de toekomst.

o Vanaf volgend jaar wordt gerapporteerd over 1) aandeel van de

sector dat klimaatimpact meet, 2) voortgang op Harmonisatie van

meetmethodes.

• Deze rapportage is de eerste in zijn soort; er is bij ons weten geen ander

land waarin de sector structureel over haar klimaatimpact rapporteert.

• Ruimte voor verbetering:
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Klimaat 

Kenmerk 

DGKE-K / 20267415 1) vergroten van de vergelijkbaarheid van de uitkomsten en

2) meer concrete acties vanuit de sector om te zorgen dat ook

cros-sectorale financieringsprojecten beter van de grond komen.

Deze onderwerpen bespreken we verder binnen de commissie 

commitment o.l.v. Femke de Vries.  

• De monitoring van het klimaatcommitment staat los van de monitoring

van de overige onderdelen van het klimaatakkoord. Hoewel het

commitment onderdeel is van het akkoord, leidt het niet tot directe CO2-

reductie, en wordt het daarmee niet meegenomen in de klimaatmonitor.

• De rapportage is opgesteld door KPMG, in overleg met een

begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit de sector. Fin en

EZK namen deel als waarnemer om kwaliteit en onafhankelijkheid van de

rapportage te bewaken.

• De rapportage is grondig en vrij kritisch richting sector. Het raamwerk

waarmee voortgang in kaart wordt gebracht biedt een goede basis voor

monitoring de komende 5 jaar.

• Op 28 oktober is er bij de minister van Financiën een ronde tafel met de

top van de financiële sector geweest, o.a. ter ere van de verschijning van

dit rapport. De directeur Klimaat was daarbij aanwezig.



Van:  
Verzonden: woensdag 9 december 2020 13:08 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Agenda + stukken | Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
Bijlagen: Agenda CFSK vergadering 11 december 2020.docx; 02 - Werkagenda CFSK 

2021.docx; 04 - Notitie uittreden klimaatcommitment.docx 

ti 

Vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 18:15 
Aan: ; ; ; ;  

 @asr.nl'; ; @mn.nl; 
@minfin.nl' 

CC:  
 

 
Onderwerp: Agenda + stukken | Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Beste Commissieleden, 

Vrijdag 11 december van 09:30 – 10:30 uur vindt de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
plaats. Aangehecht de agenda + stukken voor de vergadering. Mochten jullie vragen of opmerkingen 
hebben voorafgaand aan de vergadering, dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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Datum 8 december 2020 

Referentie CA5930 

Agenda 

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, 11 december 2020, 09:30 – 10:30 uur, Microsoft Teams 

Agendapunt 

1 Opening & mededelingen 

2 Werkagenda 2021 

Toelichting door . Bespreekpunten: 

(1) De werkagenda van 2021 aanvullen en vaststellen

(2) Een onderwerp voor de eerste sprint doornemen en vaststellen

(3) Aanvullende activiteiten doornemen en mandaat verlenen aan de Werkgroep Klimaatcommitment ter

verkenning van deze activiteiten

3 Budget 

Toelichting door . Bespreekpunten: 

(1) Vaststellen aanvullend budget voor voorjaar 2021. Het heeft de voorkeur om voor het voorjaar circa

10 uur à € 250 per uur inclusief btw vast te stellen.

(2) Vaststellen budgetkaders voor de uitvoering van de opdracht in 2021. Het heeft de voorkeur om de

budgetkaders tussen de € 35.000 - € 50.000 inclusief btw vast te stellen.

4 Uittreden partijen klimaatcommitment 

Toelichting door . Bespreekpunten: 

(1) Akkoord op inventarisatie van de haalbaarheid van het raamwerk voor kleinere leden.

(2) Een keuze maken uit de in de notitie geschetste opties. Het heeft de voorkeur mogelijkheid tot

uittreding te bieden met inclusie in ‘buitenring’ partijen voor bevorderen kennisuitwisseling.

5 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 

In de week van 8 februari 2021. 

 

 

m 06-  
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Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 8 december 2020 

Betreft: Werkagenda 2021 Klimaatcommitment 

Aan de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (‘CFSK’) wordt gevraagd: 

❖ Vaststellen van de werkagenda 2021.

❖ Vaststellen mandaat CFSK op het gebied van de inspanningsbijdragen in aanvulling op de

sectorrapportage:

o Om te beginnen uitbreiding activiteiten op het gebied van de financiering van de

energietransitie, vaststellen eerste sprint ‘publiek private investeringen’ bijvoorbeeld

wind op zee.

❖ Aanvullende activiteiten doornemen en mandaat verlenen aan de Werkgroep

Klimaatcommitment om te verkennen of en hoe ondersteunende, gezamenlijke activiteiten

uitgewerkt kunnen worden (zie Annex III).

De Commissieleden die niet aanwezig zijn wordt gevraagd van tevoren schriftelijke inbreng dan wel 

akkoord te delen met het secretariaat Klimaatcommitment. 
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Annex II – Context 

Hoofdpunten rondetafelgesprek met minister Hoekstra 

1. Welke wensen heeft de financiële sector richting de Tweede Kamerverkiezingen?

2. Welke prioriteiten zou Financiën moeten hebben in Europees verband?

3. Sector en overheid verkennen vereenvoudigen financiering

4. Welke projecten lenen zich voor publiek-private financiering.

5. Verdieping van samenwerking op thema gebouwde omgeving.

Verwachtingen vanuit de politiek 

Versnellen verduurzaming van de financiële sector, zie initiatiefnota ‘oliedom…’. 
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Annex III – Ondersteunende activiteiten 

Voorstel gezamenlijk 

Groen herstel 

De voorzitter van CFSK voert gesprekken met stakeholders, dit is op ad-hoc basis. Hoe draagt dit bij aan het commitment op een effectieve 

manier. Welk eindproduct kunnen we definiëren? 

Voorstel individueel/koepels 

Internationale ontwikkelingen 

Hier wordt geen aparte inzet voor de CFSK voorzien, want het wordt al opgepakt individueel, door de koepels en de Werkgroep Internationaal 

van het Platform voor Duurzame Financiering. 

Inspanning voor data(beschikbaarheid en kwaliteit) 

Dit wordt ook buiten de Commissie opgepakt. Te bepalen welke rol de Commissie nog kan spelen.  

Inzet verkiezingen maart 2021 

Minister Hoekstra heeft de CFSK uitgenodigd om onze wensen kenbaar te maken in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. De koepels 

zullen zich individueel proactief inzetten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Onze gezamenlijke inbreng kan in overweging worden 

genomen tijdens het formatieproces. De grootste verwachting is dat we de verduurzaming van de financiële sector versnellen. Basis voor de 

inbreng is de paper Van Geest en verdieping van thema’s. 
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Annex IV – Relevante vergaderingen 

Werkgroep Klimaatcommitment (WGKC) 

26/01 

25/03 

25/05 

01/07 

23/09 

23/11 

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) – Q1 2021 

Week van 8 februari 

Week van 5 april 

Secretariaat Voortgangsoverleg Klimaatakkoord ( ) 

14/01 01/07 

11/02 29/07 

11/03 26/08 

08/04 23/09 

06/05 21/10 

03/06 18/11 

01/07 16/12 

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (Femke de Vries) 

Nog geen planning voor 2021 

5.1.2.e



Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 8 december 2020 

Betreft: Uittreden Klimaatcommitment 

Aan de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (‘CFSK’) wordt gevraagd: 

• Een verkennende discussie te voeren over deze casus

• Akkoord te gaan met het voorstel voor een inventarisatie van de haalbaarheid van het

raamwerk kleinere partijen

• Een keuze te maken uit de hieronder geschetste opties, waarbij de voorkeur uit gaat naar het

creëren van een ‘buitenring’ voor uittredende partijen om kennisuitwisseling te bevorderen

Er heeft zich één partij gemeld (OVM ‘SOM’) met het verzoek om uit te treden uit het 

klimaatcommitment. Uittreding is momenteel niet voorzien in het klimaatcommitment. De CFSK 

wordt gevraagd een verkennende discussie te voeren hoe met deze casus moet worden omgegaan. 

Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat dit verzoek mogelijk ook van andere kleine 

spelers in de financiële sector kan komen. Een dergelijk verzoek wordt niet verwacht van middelgrote 

tot grote spelers.  

OVM ‘SOM’ is een zeer kleine onderlinge verzekeringsmaatschappij met een zeer beperkt belegd 

vermogen. De partij geeft aan dat ze de doelstellingen van het convenant van harte ondersteunt, 

maar dat het voor een organisatie van hun omgang ondoenlijk is om aan de afspraken en 

bijbehorende rapportageverplichtingen van het commitment te voldoen. De partij heeft op advies 

van het Verbond van Verzekeraars contact opgenomen met hun vermogensbeheerder om te bezien 

of zij aanvullende assistentie kunnen verlenen. De vermogensbeheerder heeft laten weten dat het 

naar hun oordeel voor een kleine maatschappij vrijwel onmogelijk is om aan de afspraken te voldoen 

en geen verdere ondersteuning te kunnen bieden op dit vlak. Hierbij speelt ook mee dat de 

inspanningen en kosten niet in verhouding staan met het uiteindelijke resultaat. 

Er zijn een aantal opties: 

• Aangezien het een zeer kleine partij betreft kan worden ingestemd met het verzoek van OVM

‘SOM’ om uit het convenant te treden. De impact van het totale klimaatcommitment neemt

hierdoor niet of nauwelijks af.

• Het is te overwegen om een ‘commitment light’ op te stellen voor partijen met een zeer

beperkte bijdrage aan het klimaatcommitment. Daarbij hoeven partijen niet aan (sommige)

afspraken uit het convenant te voldoen en worden zij vrijgesteld van de monitoring, maar

verplichten zij zich bijvoorbeeld wel aan het bijwonen van de werkconferenties klimaatimpact.

• Bovenstaande variant kent verschillende opties, waarbij ook sprake zou kunnen zijn van een

beperkte monitoring.
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Verslag 

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, 11 december 2020, 09:30 – 10:30 uur, Microsoft 

Teams- vergadering 

Aanwezig 

Femke de Vries (voorzitter);  (Dufas);  (Verbond);  

(NVB);  (ING); Jack Julicher (a.s.r.);  (Robeco);  

(MN);  (FIN);  (NVB);  (NVB). 

Afwezig 

 (PF)  (FIN);  (EZK). 

1 Opening 

Femke de Vries opent de vergadering.  (MN) vervangt  (PF) tijdens de 

vergadering.  (FIN) neemt deel ter vervanging van  (FIN) en neemt ook 

waar voor  (EZK). 

2 Werkagenda 2021 

 (NVB) ligt de werkagenda 2021 toe. Er wordt opgemerkt dat reductiedoelstellingen 

een aparte uitdaging zijn. De suggestie wordt gedaan om een aparte werkstroom te maken voor de 

reductiedoelstellingen. De reductiedoelstellingen worden verwerkt in de conceptplanning als actie. 

Er volgt een gesprek over waar de inspanningsbijdrage ‘financiering van de energietransitie’ onder 

dient te vallen. Zo kan dit onderwerp vallen onder de CFSK, maar ook binnen een werkgroep onder 

het Platform voor Duurzame Financiering (PvDF). Het voorstel wordt gedaan om binnen het 

Klimaatcommitment de sprint in te kaderen. Goed uitgevoerde sprints zijn arbeids- en tijdsintensief. 

De uitkomsten van deze sprint kunnen aan PvDF worden voorgelegd voor verdere uitwerking. Het is 

niet nodig dat alle koepels bij de sprint(s) aangesloten zijn. 

De vervolgstappen, waaronder het bepalen van de betrokken experts, wordt door de Werkgroep 

Klimaatcommitment opgepakt. In de afweging wordt meegenomen bij welk onderwerp de meeste 

kansen liggen. Zo liggen er bij het realiseren van de duurzame energie-infrastructuur kansen voor 

publiek-private samenwerking, zoals grootschalige wind op zee projecten. Ook binnen de gebouwde 

omgeving zijn er grote uitdagingen, bijvoorbeeld het opschalen van de grootschalige verduurzaming 

van de gebouwde omgeving. Dit is ook besproken in het rondetafelgesprek met minister Hoekstra. 

In de conceptplanning wordt nog niet goed aangegeven wanneer partijen hun klimaatrapportages 

publiceren, dit zal worden aangepast. De ondersteunende activiteiten worden door de Werkgroep 

Klimaatcommitment verder uitgewerkt. Verder wordt de voorkeur uitgesproken voor een 

gezamenlijke brief voor de verkiezingen, met als afzender de koepelorganisaties. 

Acties secretariaat Klimaatcommitment / WGKC: 

❖ Creëren aparte werkstroom voor reductiedoelstellingen;

❖ Sprints uitwerken binnen de WGKC;

❖ Conceptplanning aanpassen op tijdslijnen publicatie klimaatrapportages instellingen;

 
 

m 06-  

e @nvb.nl 

72

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



2/2 

❖ Opzet van een gezamenlijke brief voor de verkiezingen namens de koepelorganisaties.

3 Budget 

 (NVB) geeft een toelichting over het budget. Wanneer koepels individuele sessies 

met KPMG organiseren, dan worden de kosten toegewezen aan de koepels en individuele leden die 

daaraan deelnemen. Op het moment dat we KPMG om gezamenlijke inzet vragen, los van hun 

opdracht, dan realiseren we daarvoor een aanvullend budget. De budgetkaders voor 2021 zijn 

eerder in de offerte van KPMG vermeldt en worden door de CFSK herbevestigd. 

Met KPMG een sessie inplannen wat een goede interpretatie is van de verzamelde informatie, niet 

alleen bij KPMG het mandaat op interpretatie leggen. Er moet een moment van hoor en wederhoor 

ingepland worden in het proces. In eerste instantie via schriftelijke terugkoppeling en als KPMG er 

dan niet uitkomt door middel van een korte call met de betreffende instelling om te begrijpen 

waarom ze van inzicht verschillen. 

4 Uittreden partijen Klimaatcommitment 

 (Verbond) vraagt zich af wat een (zeer) kleine partij kan doen als het raamwerk 

niet proportioneel is voor deze partij. Op dit moment kunnen partijen niet uit het Klimaatcommitment 

uittreden. Het moet geen precedent scheppen voor partijen om uit te treden op het moment dat de 

resultaten van hun eigen instelling tegenvallen. 

Voor internationale partijen die deelnemen aan het commitment is het ook ingewikkeld om uitvoering 

te geven aan het commitment, die partijen moeten goede ondersteuning krijgen. Als we een optie 

voor uittreding creëren, dan moet die proportioneel zijn en goed uitlegbaar. De Werkgroep 

Klimaatcommitment gaat hiermee aan de slag. 

Actie WGKC: 

❖ Opstellen van een uittredingsoptie.

5 Rondvraag 

Zijn we van plan om onze internationale inzet een keer te agenderen? Eind 2021 vindt de Glasgow 

klimaatconferentie plaats. Op dit moment worden internationale ontwikkelingen besproken binnen de 

Werkgroep Internationaal onder het Platform voor Duurzame Financiering. De koepels en overheid 

nemen deel aan deze werkgroep. 

De voorzitter zou graag het onderwerp biodiversiteit agenderen tijdens de volgende vergadering. 

Niet zo lang geleden is de Finance for Biodiversity Pledge gepubliceerd. Vandaag is het Net Zero 

Asset Managers-initiatief gelanceerd door een groep internationale vermogensbeheerders die zich 

inzetten om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. 

Actie secretariaat Klimaatcommitment: 

❖ Agenderen biodiversiteit volgende WGKC.

5.1.2.e
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Van:  
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 12:07 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: RE: BEVESTIGING: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) in 

Q1 2021 

Doe maar 

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 10:39 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: BEVESTIGING: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) in Q1 2021 

Ha , 

10 februari overlapt een stukje met het MTKE, ik had deze opties niet doorgegeven aan de organisator. 

Is dit prima, kun jij ernaartoe? 

Met vriendelijke groet, 
 

06-

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 12:50 
Aan: Directie NVB @nvb.nl>; @samhoud.com>; 

@verzekeraars.nl>;  
@dufas.nl>; @pensioenfederatie.nl;  

@minfin.nl>; @minezk.nl>; @ing.nl; 
@asr.nl' @asr.nl>; @robeco.nl>; 

@mn.nl 
CC: @nvb.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: BEVESTIGING: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) in Q1 2021 

Beste allen, 

Zojuist heb ik de uitnodigingen verstuurd naar de deelnemers incl. Microsoft Teams link. 

▪ Woensdag 10 februari en donderdag 15 april beide van 10:30 – 12:00 uur.
De agenda en stukken volgen via mijn collega 
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Hartelijke groet, 

  
 

t +31 (0)20  
m +31 (0)6  

www.nvb.nl 
 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print! 

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.   
We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u 
een andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl.   

Van: Directie NVB  
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 17:34 
Aan:  ; 

@pensioenfederatie.nl; ) ; 
@ing.nl; @asr.nl' ; @mn.nl 

CC:   
Onderwerp: Te plannen vergaderingen Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) in Q1 
2021 

Beste allen, 

Mij is wederom gevraagd om de twee eerstvolgende CFSK vergaderingen te plannen voor Q1 2021. De 
Werkgroep Klimaatcommitment komt bij elkaar op 26 januari en 25 maart. Dus het is ideaal als de 
eerstvolgende CFSK vergaderingen begin februari/april worden gepland.  
Bij voorkeur een vergadering van twee uur, dat kunnen we altijd nog naar beneden bijstellen.   

Begin volgend jaar kijken we o.b.v. de actualiteit wanneer de Q2 afspraken het beste passen, maar dan 
hebben we de eerste twee tenminste alvast staan. 

Opties: 
▪ Woensdag 10 febr. van 10:00 – 12:00 uur
▪ Donderdag 11 febr. van 13:00 – 15:00 uur (voorkeur)
▪ Woensdag 14 april van 10:00 – 12:00 uur
▪ Donderdag 15 april van 10:00 – 12:00 uur (voorkeur)
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▪ Donderdag 15 april van 13:00 – 15:00 uur (voorkeur)

Deelnemers: 

• Femke de Vries
•

•

•

•

•

•

•

• Jack Julicher
•

•

•

•

Hartelijke groet, en vast fijne feestdagen, 

  
 

t +31 (0)20  
m +31 (0)6  

www.nvb.nl 
 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print! 

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.   
We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u 
een andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl.   
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TER INFORMATIE 

Aan  
 

Gesprek Femke de Vries 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Auteur 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
22 januari 2021 

Kenmerk 
DGKE-K / 21022968 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding: 
Femke de Vries (Voorzitter van de werkgroep Klimaatcommitment Financiële 
Sector) spreekt graag met u verder hoe het Rijk en de financiele sector kunnen 
samenwerken om meer klimaatprojecten gefinancieerd te krijgen.  

 schuiven 
aan.  

Inbreng: 
• U kunt aangeven dat EZK deel wilt nemen aan de zgn. ‘Sprints’, mits deze

aansluiten bij de sectoren waar we de investeringsproblemen signaleren:
Innovatie en opschaling voor klimaatprojecten, warmte en warmte
netwerken, en energiebesparing in de gebouwde omgeving (en in mindere
mate moleculaire energiedragers)

• U kunt aangeven dat u hierin ook een rol ziet voor de actieplannen die de
sector moet opstellen; concrete doelen m.b.t. bijv. uitfasering fossiel
hierin wenselijk.

Kernpunten: 
• Klimaatcommitment van de financiële sector bestaat uit 3 onderdelen:

o Realisatie van financiering voor meer klimaatprojecten
o Gehele portefeuille in lijn brengen met de doelen van Parijs en

daartoe uiterlijk 2022 actieplan presenteren
o Meten van klimaatimpact van investeringen via mainstream

methode.
• Het eerste onderdeel is binnen het commitment nog weinig ingevuld. De

laatste twee onderdelen zijn relatief geborgd via de jaarlijkse financiële
klimaatrapportage die tegelijk met de klimaatmonitor wordt verstuurd.

• In overleg met het secretariaat willen we komend jaar een aantal gerichte
versnellingstrajecten starten, zgn sprints. 

• Vanuit DGKE willen we deze sprints laten aansluiten bij de gesignaleerde
knelpunten m.b.t. Klimaatinvesteringen:
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Kenmerk 
DGKE-K / 21022968 o Warmte, zowel infrastructuur als koppeling naar gebouwde

omgeving
o Innovatie voor de energietransitie
o Moleculaire energiedragers zoals groen gas (en evt. waterstof)

Als het concept zich heeft bewezen, kan worden aangesloten bij trajecten 
in andere delen van Den Haag: 

o Energiebesparing in de gebouwde omgeving (ook voor kleine
ondernemers)

o Duurzaam Transport.
• Op dit moment spreken wij ook met EIB over deze trajecten om

vruchtbare projecten te identificeren, waar mogelijk kan dit verenigd
worden met de beoogde ‘sprints’ van de werkgroep.

• InvestNL houdt zich tot nu toe redelijk afzijdig, idealiter neemt het rol als
projectregisseur op zich. Als dat niet mogelijk is, dan zou het behulpzaam
zijn wanneer het reeds in vroeg stadium duidelijkheid geeft over haar
intenties m.b.t. dit traject.

Achtergrond: 
Groen herstel: 

• Tot nu toe geen kernpunt van het nationale herstelbeleid, maar wel aantal
trajecten die in lijn zijn met het gedachtengoed:

o RRF; 5.5 mld waarvan 37% duurzaam, naar verwachting eind
2021 indiening bij commissie

o Groeifonds; bevat oa voorstel voor groot waterstof project.

Nieuwjaarsartikel: 
•  geeft in NJA aan dat de financiele sector werk moet maken van

investeren in klimaat, en van het in kaart brengen van klimaatimpact van
investeringen.

• Mooie eerste stap gezet met commitment, maar groei van investeringen in
klimaatprojecten lijkt nog achter te blijven.

Klimaatfinanciering in den brede: 
• Sector geeft aan dat gebrek aan duidelijk plan/programma van de

overheid het moeilijk maakt om serieus aan financiering te werken.
Waterstofbrief wordt als positieve uitzondering genoemd.

• Diverse projecten kennen onrendabele top of risico dat sector niet zonder
meer op zich neemt (vb Warmtenetten). Over de omvang van die
onrendabele top bestaat veel discussie, en is vaak reden dat Rijk en
private partijen niet tot overeenstemming komen.
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Groepsdirectie Rabobank (UC001) 
De heer W. Draijer, voorzitter 
Postbus 17100 
3500 HG  UTRECHT 

Datum  
Betreft brief inzake felicitatie d.d. 26 januari 2021 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 070  
@minezk.nl

Ons kenmerk 
DGBI / 21038776 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Beste Wiebe, 

Veel dank voor je attente felicitatie met mijn benoeming tot minister van 
Economische Zaken en Klimaat.  

Zoals je aangaf wordt er nauw samengewerkt op diverse beleidsterreinen. Een 
samenwerking die wij binnen EZK als prettig en constructief ervaren. Zeker in 
deze tijden waar we als EZK ondernemend Nederland een helpende hand hopen te 
bieden om door de crisis te geraken is dat een goed uitgangspunt. En dat geldt 
natuurlijk niet alleen voor de dossiers aangaande steun aan ondernemers, maar 
ook voor onze gezamenlijke effort voor een duurzaam Nederland. We waarderen 
de rol van Rabobank in bijvoorbeeld het klimaatcommitment van de financiële 
sector zeer, en rekenen ook in de toekomst op jullie inzet.  

Ik verheug mij erop om deze samenwerking voort te zetten en zie hiervoor ook 
volop gelegenheid. 
Uiteraard wil ik graag op je uitnodiging ingaan om ter zijner tijd een (digitale) kop 
koffie te drinken.   

Met vriendelijke groet, 

B. van ’t Wout
Minister van Economische Zaken en Klimaat

75

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



Van:  
Verzonden: maandag 8 februari 2021 12:19 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: FW: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment | Agenda + stukken 10 

februari 
Bijlagen: 00 - Agenda CFSK vergadering 10 februari 2021.pdf; 02 - Verslag CFSK 

vergadering 11 december 2020.pdf; 03 - KPMG aanpak op hoofdlijnen en 
honorarium.pdf; 03 - KPMG opdracht Klimaatcommitment.pdf; 04 - Sprints 
inspanningsverplichting Klimaatcommitment.pdf; 05 - Notitie t.b.v. 
formatieproces.pdf; 06 - Uittredingsprocedure Klimaatcommitment.pdf; 07 - 
Besluit websitevoorstel.pdf; 07 - Offerte Webroots website 
Klimaatcommitment.pdf 

Graag in ibabs voor woensdag 

Vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 16:08 
Aan: Femke de Vries; ;  

 @asr.nl';   
 @minfin.nl' 

CC:  
 

 
Onderwerp: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment | Agenda + stukken 10 februari 

Beste Commissieleden, 

Woensdag 10 februari van 10:30 – 12:00 uur vindt de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
plaats. Aangehecht de agenda + stukken voor de vergadering. Mochten jullie vragen of opmerkingen 
hebben voorafgaand aan de vergadering, dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06  
e @nvb.nl 
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AGENDA 

Datum en tijd: 10 februari 2021, 10:30 - 12:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Te gast bij agendapunt 3: 

 (KPMG) 

Agendapunt 

1 Opening en mededelingen 

2 Vaststellen verslag vorige vergadering 

3 Toelichting op de opdracht sectorrapportage KPMG 2021 

Toelichting door KPMG. Schriftelijk is de opdracht en het budget al door de koepeldirecteuren geaccordeerd. 

KPMG begint aan de uitvoering van de opdracht. 

4 Bespreken inspanningsverplichting ‘financiering van de energietransitie’ 

5 Bespreken gezamenlijke inzet formatieproces 

De gezamenlijke inbreng aan de studiegroep Van Geest biedt een goede basis voor onze inbreng in het 

formatieproces. 

6 Vaststellen procedure uittreden partij Klimaatcommitment 

7 Vaststellen websitevoorstel 

8 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 

Donderdag 15 april 2021, 10:30 – 12:00 uur, Microsoft Teams-vergadering. 

 

 

M 06  

E @nvb.nl 

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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Verslag 

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, 11 december 2020, 09:30 – 10:30 uur, Microsoft 

Teams- vergadering 

Aanwezig 

Femke de Vries (voorzitter);  (Dufas);  (Verbond);  

(NVB)  (ING); Jack Julicher (a.s.r.);  (Robeco);  

(MN);  (FIN);  (NVB);  (NVB). 

Afwezig 

 (PF);  (FIN);  (EZK). 

1 Opening 

Femke de Vries opent de vergadering.  (MN) vervangt  (PF) tijdens de 

vergadering.  (FIN) neemt deel ter vervanging van  (FIN) en neemt ook 

waar voor  (EZK). 

2 Werkagenda 2021 

 (NVB) ligt de werkagenda 2021 toe. Er wordt opgemerkt dat reductiedoelstellingen 

een aparte uitdaging zijn. De suggestie wordt gedaan om een aparte werkstroom te maken voor de 

reductiedoelstellingen. De reductiedoelstellingen worden verwerkt in de conceptplanning als actie. 

Er volgt een gesprek over waar de inspanningsbijdrage ‘financiering van de energietransitie’ onder 

dient te vallen. Zo kan dit onderwerp vallen onder de CFSK, maar ook binnen een werkgroep onder 

het Platform voor Duurzame Financiering (PvDF). Het voorstel wordt gedaan om binnen het 

Klimaatcommitment de sprint in te kaderen. Goed uitgevoerde sprints zijn arbeids- en tijdsintensief. 

De uitkomsten van deze sprint kunnen aan PvDF worden voorgelegd voor verdere uitwerking. Het is 

niet nodig dat alle koepels bij de sprint(s) aangesloten zijn. 

De vervolgstappen, waaronder het bepalen van de betrokken experts, wordt door de Werkgroep 

Klimaatcommitment opgepakt. In de afweging wordt meegenomen bij welk onderwerp de meeste 

kansen liggen. Zo liggen er bij het realiseren van de duurzame energie-infrastructuur kansen voor 

publiek-private samenwerking, zoals grootschalige wind op zee projecten. Ook binnen de gebouwde 

omgeving zijn er grote uitdagingen, bijvoorbeeld het opschalen van de grootschalige verduurzaming 

van de gebouwde omgeving. Dit is ook besproken in het rondetafelgesprek met minister Hoekstra. 

In de conceptplanning wordt nog niet goed aangegeven wanneer partijen hun klimaatrapportages 

publiceren, dit zal worden aangepast. De ondersteunende activiteiten worden door de Werkgroep 

Klimaatcommitment verder uitgewerkt. Verder wordt de voorkeur uitgesproken voor een 

gezamenlijke brief voor de verkiezingen, met als afzender de koepelorganisaties. 

Acties secretariaat Klimaatcommitment / WGKC: 

❖ Creëren aparte werkstroom voor reductiedoelstellingen;

❖ Sprints uitwerken binnen de WGKC;

❖ Conceptplanning aanpassen op tijdslijnen publicatie klimaatrapportages instellingen;

 
 

m 06-  

e @nvb.nl 
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❖ Opzet van een gezamenlijke brief voor de verkiezingen namens de koepelorganisaties.

3 Budget 

 (NVB) geeft een toelichting over het budget. Wanneer koepels individuele sessies 

met KPMG organiseren, dan worden de kosten toegewezen aan de koepels en individuele leden die 

daaraan deelnemen. Op het moment dat we KPMG om gezamenlijke inzet vragen, los van hun 

opdracht, dan realiseren we daarvoor een aanvullend budget. De budgetkaders voor 2021 zijn 

eerder in de offerte van KPMG vermeldt en worden door de CFSK herbevestigd. 

Met KPMG een sessie inplannen wat een goede interpretatie is van de verzamelde informatie, niet 

alleen bij KPMG het mandaat op interpretatie leggen. Er moet een moment van hoor en wederhoor 

ingepland worden in het proces. In eerste instantie via schriftelijke terugkoppeling en als KPMG er 

dan niet uitkomt door middel van een korte call met de betreffende instelling om te begrijpen 

waarom ze van inzicht verschillen. 

4 Uittreden partijen Klimaatcommitment 

 (Verbond) vraagt zich af wat een (zeer) kleine partij kan doen als het raamwerk 

niet proportioneel is voor deze partij. Op dit moment kunnen partijen niet uit het Klimaatcommitment 

uittreden. Het moet geen precedent scheppen voor partijen om uit te treden op het moment dat de 

resultaten van hun eigen instelling tegenvallen. 

Voor internationale partijen die deelnemen aan het commitment is het ook ingewikkeld om uitvoering 

te geven aan het commitment, die partijen moeten goede ondersteuning krijgen. Als we een optie 

voor uittreding creëren, dan moet die proportioneel zijn en goed uitlegbaar. De Werkgroep 

Klimaatcommitment gaat hiermee aan de slag. 

Actie WGKC: 

❖ Opstellen van een uittredingsoptie.

5 Rondvraag 

Zijn we van plan om onze internationale inzet een keer te agenderen? Eind 2021 vindt de Glasgow 

klimaatconferentie plaats. Op dit moment worden internationale ontwikkelingen besproken binnen de 

Werkgroep Internationaal onder het Platform voor Duurzame Financiering. De koepels en overheid 

nemen deel aan deze werkgroep. 

De voorzitter zou graag het onderwerp biodiversiteit agenderen tijdens de volgende vergadering. 

Niet zo lang geleden is de Finance for Biodiversity Pledge gepubliceerd. Vandaag is het Net Zero 

Asset Managers-initiatief gelanceerd door een groep internationale vermogensbeheerders die zich 

inzetten om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. 

Actie secretariaat Klimaatcommitment: 

❖ Agenderen biodiversiteit volgende WGKC.
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KPMG Accountants N.V. 

Postbus 74500 

1070 DB  Amsterdam 

Laan van Langerhuize 1 

1186 DS  Amstelveen 

Telefoon (020) 656 7890 

www.kpmg.nl 

Document classificatie KPMG Confidential 

KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is 

lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. 

Vertrouwelijk   
Nederlandse Vereniging van Banken; 
Dutch Fund and Asset Management 
Association; 
Pensioenfederatie; 
Verbond van Verzekeraars. 
(hierna 'Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment')  
p.a.
Gustav Mahlerplein 29 -35
1082 MS  Amsterdam

Onze ref.:  

Contact:  

Amstelveen, 27 januari 2021 

Betreft: Opdrachtbevestiging rapportage Klimaatcommitment Financiële Sector 

Geachte Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, Geachte dames en heren, 

Met veel plezier versturen wij u onze opdrachtbevestiging inzake ons voorstel 
“Voortgangsrapportage Klimaatcommitment” wat wij op 26 januari 2021 hebben toegelicht in de 
vergadering Werkgroep Klimaatcommitment. Wij zijn zeer verheugd om de Commissie Financiële 
Sector Klimaatcommitment te mogen ondersteunen bij het schrijven van de eerste 
sectorrapportage. Wij zien dit als kans om de internationale voortrekkersrol van de Nederlandse 
financiële sector hiermee op dit thema te onderstrepen. 

Voor wat betreft de inhoud en de wijze van uitvoering van deze opdracht hebben wij u een 
voorstel gestuurd, dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Door middel van deze brief bevestigen 
wij de aanvaarding van de adviesopdracht en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en 
leggen wij de doelstelling van deze adviesopdracht, alsmede de aard en de beperkingen van 
onze werkzaamheden, schriftelijk vast. 

Aanleiding en vraagstelling 

U hebt KPMG Accountants N.V., tevens handelend onder de naam KPMG Sustainability (hierna 
‘KPMG’), gevraagd de hieronder beschreven opdracht uit te voeren. 

Onze dienstverlening 

Wij zullen de opdracht uitvoeren zoals beschreven in bijgevoegde voorstel 
“Voortgangsrapportage Klimaatcommitment” d.d. 26 januari 2021.  
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Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
Opdrachtbevestiging rapportage Klimaatcommitment Financiële Sector 
 

Amstelveen, 27 januari 2021  

Wij zullen u ondersteunen met: 

— Verzamelen van data voor de deelnemende instellingen van het Klimaatcommitment; 

— Analyseren van deze data; 

— Schrijven van de eerste voortgangsrapportage op het Klimaatcommitment. 

Voor een efficiënt proces zullen wij een dry-run in februari / maart uitvoeren op de informatie van 
enkele financiële instellingen voor het testen van het raamwerk en het opstellen van concept 
grafieken, tabellen en conclusies. 

Tijdschema 

De opdracht zal aanvangen op 1 februari 2021 en loopt vanaf voornoemde datum tot naar 
verwachting 31 oktober. Bij deze verwachte looptijd van de opdracht gaan wij ervan uit dat alle
relevante informatie, assistentie, documentatie en toegang tot personeel voor ons beschikbaar 
zijn wanneer wij deze nodig achten. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om dit 
tijdschema te realiseren. 

Aard van de opdracht 

Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
begrepen de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA). 

De aard van de hierna beschreven uit te voeren werkzaamheden brengt met zich mee dat geen 
accountantscontrole zal worden toegepast, terwijl evenmin een beoordelingsopdracht zal worden 
uitgevoerd. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot 
de getrouwheid van aan ons verstrekte financiële of andere informatie kan worden ontleend. Het 
is de bedoeling dat u op basis van onze rapportage inzake deze adviesopdracht uw eigen 
conclusies ten behoeve van uw besluitvorming trekt. Wij benadrukken dat KPMG geen 
beslissingen neemt namens of participeert in enig besluitvormingsproces van uw organisatie. 

Wij zullen onze dienstverlening baseren op publieke informatie. Indien nodig geacht, zullen wij in 
overleg met u om verdere informatie vragen. Wij merken op dat informatie die niet aan ons wordt 
verstrekt of geen adequate presentatie van feiten, omstandigheden en veronderstellingen geeft, 
gevolgen kan hebben voor ons rapport. 

Wij zullen ons, voor zover mogelijk, ervan vergewissen dat de publieke informatie consistent is 
met andere informatie die ons tijdens onze werkzaamheden ter beschikking wordt gesteld, in 
overeenstemming met de voorwaarden van deze opdrachtbevestiging. Wij zullen echter niet 
proberen de betrouwbaarheid van de bronnen vast te stellen aan de hand van ander 
bewijsmateriaal, tenzij specifiek schriftelijk is overeengekomen. 
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Wederzijdse verantwoordelijkheden en overige randvoorwaarden 

Bij het uitvoeren van deze opdracht zal KPMG optreden als onafhankelijke leverancier en geen 
verplichtingen op zich nemen namens de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment: 

— Voor het rapport zal KPMG informatie uit publieke bronnen verzamelen en waar strikt 
noodzakelijk aanvullende toelichting opvragen bij de deelnemende financiële instellingen; 

— KPMG zal een rapportage opleveren en is verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. De 
Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment is verantwoordelijk voor het evalueren van 
deze rapportage en voor het nemen van eventuele acties in het licht van de 
projectdoelstellingen; 

— KPMG zal niet optreden als lid van het management of als employé van de Commissie 
Financiële Sector Klimaatcommitment; 

— KPMG zal geen onderdeel uitmaken van de interne beheerstructuur van de Commissie 
Financiële Sector Klimaatcommitment. 

Voor de volledigheid merken wij op dat u verantwoordelijk bent voor de juistheid en de 
volledigheid van de aan ons, in het kader van bovengenoemde werkzaamheden, ter beschikking 
gestelde informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, juistheid of 
volledigheid van de aan ons aangeleverde informatie. Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen 
rekenen op de volledige medewerking van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
en deelnemende instellingen en gaan ervan uit dat u alle vastleggingen, documentatie en andere 
informatie die in het kader van deze opdracht benodigd zijn beschikbaar zult stellen. 

De eindverantwoordelijkheid voor deze rapportage berust bij de Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment. 

Om het tijdschema te halen, is ook de inspanning van de Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment en de deelnemende financiële instellingen vereist. Zoals besproken, is het 
secretariaat van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment het dagelijkse 
aanspreekpunt voor deze opdracht. 

Inzet KPMG 

De opdracht zal primair worden uitgevoerd door  en  
Ondergetekende is bij KPMG Accountants N.V. eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en 
uitvoering van deze adviesopdracht. 

Honorarium 

Ons honorarium voor de uit te voeren werkzaamheden bedraagt  (inclusief 
bijkomende kosten), inclusief btw en is gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding van ons team. 
Alle genoemde tarieven zijn in EUR inclusief btw en lokale belastingen en overige kosten.  
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Wij zullen ons honorarium gelijk verdelen over de koepelorganisaties: 

— Nederlandse Vereniging van Banken:   inclusief btw;

— Dutch Fund and Asset Management Association:   inclusief btw;

— Pensioenfederatie: EUR  inclusief btw;

— Verbond van Verzekeraars:  inclusief btw.

Bij aanvang van de werkzaamheden zullen wij een 25% voorschot op ons honorarium in rekening 
brengen en halverwege nogmaals 25% van ons honorarium in rekening brengen. Het restant zal 
na afronding in rekening worden gebracht. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

Wij zullen onze declaraties adresseren aan de Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund 
and Asset Management Association, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars met 
vermelding van onze contactpersonen uit de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. 

Ons honorarium is gebaseerd op de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, de 
tijdige ontvangst van de benodigde informatie en de medewerking van de genoemde 
functionarissen in de betreffende periode. In geval van een wezenlijke verandering in de opdracht 
of van moeilijkheden bij het verkrijgen van informatie die redelijkerwijs niet konden worden 
voorzien en die aanvullende werkzaamheden met zich meebrengen, zal ons honorarium worden 
bijgesteld. Wij attenderen u in dit verband op art. 6.5 van onze Algemene Voorwaarden, waarin is 
bepaald dat extra kosten en extra honorarium voortvloeiend uit een vertraging in de uitvoering 
van onze werkzaamheden ontstaan door onder andere het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, voor uw 
rekening zijn. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zullen wij u tijdig informeren. 

Belangenverstrengeling 

KPMG hanteert duidelijke en strikte regels als het gaat om mogelijke belangenverstrengeling 
tegen te gaan. Specifieke (niet-publieke) kennis die wordt opgedaan in de beslotenheid van een 
individuele opdracht kan niet worden gedeeld met anderen dan degene die bij de opdracht 
betrokken zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze opdracht. Bij aanname 
van opdrachten worden risico’s op belangenverstrengeling expliciet afgewogen. Uitgaande van 
bestaande onafhankelijkheidswetgeving en de specifieke situatie rondom de aanname van de 
onderhavige opdracht ziet KPMG geen belangenverstrengeling tussen betrokkenheid als 
assurance provider of adviseur bij financiële instellingen die onderdeel zijn van het klimaat 
commitment. 

Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden 

Deze opdrachtbevestiging heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. KPMG Accountants N.V. 
behoudt zich het recht voor opdrachtbevestigingen die na deze geldigheidsdatum zijn getekend 
te weigeren. Deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, 
gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht.   
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Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van KPMG Accountants N.V. (hierna: 
‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing, waarvan een exemplaar is bijgevoegd bij deze brief. 
Door middel van ondertekening van deze brief bevestigt u deze Algemene Voorwaarden 
ontvangen te hebben en hiermee akkoord te gaan. 

Deze opdrachtbevestiging is onder voorbehoud van het volledig en toereikend afronden van 
KPMG's gebruikelijke cliënt- en opdrachtacceptatieprocedure. 

Ten slotte 

Voor vragen en opmerkingen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met  
 

Als u het eens bent met de inhoud van deze brief, verzoeken wij u, ter bevestiging dat de inhoud 
een correcte weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, met inbegrip van de wederzijdse 
verantwoordelijkheden, een exemplaar van deze brief voorzien van uw originele handtekening te 
retourneren. 

Hoogachtend, 
KPMG Accountants N.V. 

Bijlage(n):

Algemene Voorwaarden KPMG Accountants N.V. 

Tweede exemplaar van deze brief 
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5.1.2.e



Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
Opdrachtbevestiging rapportage Klimaatcommitment Financiële Sector 
Amstelveen, 27 januari 2021  
 

Document classificatie KPMG Confidential 

KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is 

lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. 

6 

Voor akkoord: 

Ondergetekende is rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde van de Nederlandse Vereniging 
van Banken 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Functie vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Datum: ______________________________________ 

Handtekening: ______________________________________ 

Ondergetekende is rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde van de Dutch Fund and Asset 
Management Association 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Functie vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Datum: ______________________________________ 

Handtekening: ______________________________________ 
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Ondergetekende is rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde van de Pensioenfederatie 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Functie vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Datum: ______________________________________ 

Handtekening: ______________________________________ 

Ondergetekende is rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde van het Verbond van 
Verzekeraars 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Functie vertegenwoordigingsbevoegde: ______________________________________ 

Datum: ______________________________________ 

Handtekening: ______________________________________ 



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

1. ALGEMEEN 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van KPMG Accountants N.V. 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan KPMG een opdracht geeft tot 
het verrichten van Werkzaamheden. 
KPMG: KPMG Accountants N.V. 
Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen KPMG, die zowel individueel als gezamenlijk 
betrokken zijn bij het verrichten van Werkzaamheden, alsmede derden (natuurlijke personen) die 
door KPMG zijn ingeschakeld bij het verrichten van Werkzaamheden. 
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen KPMG en Opdrachtgever ten behoeve 
van het verrichten van Werkzaamheden. 
Opdrachtbevestiging; een document van KPMG waarin de Algemene Voorwaarden van
toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven. 
KPMG Member Firm: elke entiteit (inclusief groepsmaatschappijen en verbonden entiteiten) die 
onderdeel uitmaakt van het internationale KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen en 
verbonden is aan KPMG International Limited (KPMG International), een Engelse entiteit, 
waaronder KPMG, KPMG International en haar (sub)licentiehouders. 
Werkzaamheden: alle door KPMG ten behoeve van de opdracht voor Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden die voortvloeien uit de aard van de
opdracht, uit de onder artikel 4 lid 6 bedoelde omstandigheden of die voortvloeien uit wet- en 
regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels, die zien op de opdracht. 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KPMG. 

3. Opdrachtgever zal eventuele vorderings- of verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen KPMG 
en niet tegen bestuurders, aandeelhouders, werknemers van KPMG of door KPMG
ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. 

2. TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen KPMG en 

Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij KPMG zich verbindt/zal verbinden om
Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook 
voor eventuele aanvullende of vervolg Werkzaamheden. 

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) 
voorwaarden van Opdrachtgever wordt door KPMG uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. De Werkzaamheden worden door KPMG uitgevoerd met inachtneming van de voor KPMG en 
voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en 
beroepsregels. KPMG is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor 
bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de daaruit 
voor KPMG voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. 

4. KPMG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen 
door KPMG aan de voor KPMG geldende wet- en regelgeving, inclusief gedrags- en 
beroepsregels. Indien KPMG gehouden is of verzocht wordt informatie te verstrekken over 
Opdrachtgever op grond van een verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of
overheidsorgaan of op grond van enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever KPMG 
compenseren voor de kosten van KPMG en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk 
verzoek, bevel of procedure, tenzij handelen van KPMG (mede) onderwerp is van een dergelijk 
verzoek, bevel of procedure. 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door KPMG en Opdrachtgever

ondertekende Opdrachtbevestiging door KPMG retour is ontvangen. De Opdrachtbevestiging is 
gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan KPMG verstrekte informatie. De 
Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard en/of

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR OPDRACHTGEVER 
1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van KPMG, alle medewerking

verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die KPMG redelijkerwijs van
Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de 
gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. 

2. Ingeval KPMG bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de 
computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruikmaakt, dient
Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang,
beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor
zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van KPMG worden uitgevoerd, dient 
Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van KPMG worden voorzien van 
een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te 
voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. 

3. Opdrachtgever geeft KPMG toestemming om tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden op 
locatie, zoals beschreven onder artikel 4 lid 2, verbinding te maken met het netwerk en de
internetaansluiting van KPMG (Remote Access over internet). Na aansluiting op het lokale
netwerk zal door KPMG een rechtstreekse verbinding tot stand worden gebracht met het
netwerk van KPMG middels een VPN-verbinding. Deze VPN-verbinding zorgt voor een scheiding 
tussen het netwerk van KPMG en het netwerk van Opdrachtgever. Aan het gebruik van het bij 
Opdrachtgever aanwezige netwerk zijn risico’s verbonden voor Opdrachtgever; in verband
hiermee zullen beveiligingsmaatregelen worden getroffen op het netwerk van KPMG en de 
eventuele pc van de gebruiker van KPMG, waaronder het installeren van een firewall en
virusscanner. Eventuele restrisico's voor Opdrachtgever zijn echter niet uit te sluiten. KPMG 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik 
van Remote Access over internet. 

4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat KPMG onverwijld wordt geïnformeerd over feiten 
en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang
kunnen zijn. 

5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van 
de aan KPMG ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

6. KPMG is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het 
door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en 
omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen 
zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken. 

7. Uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra 
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de 

verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk verlenen van medewerking, zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

8. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele 
bescheiden aan deze geretourneerd, met uitzondering van die ter beschikking gestelde 
bescheiden die KPMG op grond van wet- en regelgeving en/of op KPMG van toepassing zijnde 
en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden. Daarnaast zijn de originele 
ter beschikking gestelde bescheiden die opgeslagen zijn in back-up media of andere
elektronische gegevensopslag systemen, latente data en metadata, uitgezonderd van deze
verplichting. 

9. Opdrachtgever zal desgevraagd KPMG tijdens en na afronding van de Werkzaamheden inzage 
geven in en afschrift verstrekken van de administratie van Opdrachtgever of van daarin
opgenomen documenten, die direct dan wel indirect betrekking kunnen hebben op de
Werkzaamheden van KPMG. 

10. KPMG heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment 
dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 en 4 genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

5. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 
1. KPMG zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig 

de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 
2. KPMG bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Indien volgens de Overeenkomst bepaalde personen de Werkzaamheden zullen 
uitvoeren, zal KPMG zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen 
de Werkzaamheden zullen uitvoeren. KPMG is gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde 
personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

3. Indien tussen Opdrachtgever en KPMG een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de
Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een
vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden en 
gegevens tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen, dan treden Opdrachtgever en KPMG in overleg over een nieuwe termijn/datum
waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

4. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond zijn altijd indicatief en 
slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De 
Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden 
ontbonden, in die gevallen waarin de termijnoverschrijding het gevolg is van de naleving van 
voor KPMG geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels. Voorts is 
KPMG in dergelijke gevallen niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding. 

5. Indien KPMG op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden 
of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, 
zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan KPMG worden vergoed 
volgens de gebruikelijke tarieven van KPMG. 

6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 5 het 
overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de 
wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en KPMG kunnen worden beïnvloed. 

7. KPMG en/of een KPMG Member Firm kan bij de uitvoering van de Werkzaamheden, inclusief 
ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van KPMG en/of een KPMG Member 
Firm, derden betrekken (ook in andere jurisdicties), waaronder begrepen (personen werkzaam 
bij/voor of verbonden aan) andere KPMG Member Firms. Indien Opdrachtgever derden bij de 
uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na 
daarover met KPMG overeenstemming te hebben bereikt. 

8. KPMG en/of een KPMG Member Firm kan bij de uitvoering van de Werkzaamheden (een) 
ondersteunende tool(s) aan Opdrachtgever (of een derde die door Opdrachtgever is
aangewezen) verstrekken die is bedoeld voor en uitsluitend gebruikt mag worden ten behoeve 
van de Werkzaamheden. Opdrachtgever (of een derde die door Opdrachtgever is aangewezen) 
is zelf verantwoordelijk voor een gecontroleerde uitrol en uitvoering van de verstrekte tool(s). 

9. Bij afronding van de Werkzaamheden kan KPMG een accountantsverklaring afgeven, een
schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een
schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Opdrachtgever kan 
zich niet beroepen op concepten van dergelijke accountantsverklaringen, adviezen, rapporten 
of presentaties. Voorts geldt dat indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op de inhoud van 
een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde
mondelinge presentatie, Opdrachtgever KPMG daarvan in kennis dient te stellen, waarna KPMG 
de inhoud van het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. 

10. Niettegenstaande het voorgaande, zijn op de inhoud van (een) e-mail(s) van KPMG gebaseerde 
handelingen van Opdrachtgever voor risico van Opdrachtgever. 

11. KPMG is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de 
Werkzaamheden te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van 
de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. 

12. De door KPMG als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen,
verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of 
omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden. 

13. De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij 
nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de Werkzaamheden een aanwijzing 
voor fraude opleveren, zal KPMG handelen overeenkomstig de voor de uitvoerende personen 
geldende relevante wet- en regelgeving. De kosten die uit deze Werkzaamheden voortvloeien, 
komen ten laste van Opdrachtgever. 

14. Indien ‘non assurance’-diensten worden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, blijft
Opdrachtgever alle beoordelingen en besluiten nemen, waarvoor het bestuur van
Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt. In dit kader stemt Opdrachtgever ermee in om een 
persoon aan te stellen die beschikt over passende vermogens, kennis en ervaring om te allen 
tijde verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de Opdrachtgever en toezicht te 
houden op de Werkzaamheden en de geschiktheid van de uitkomsten van de Werkzaamheden, 
verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, te beoordelen en verantwoordelijkheid te nemen 
voor acties, indien toepasselijk, die voortkomen uit de uitkomsten van de Werkzaamheden. 

6. GEHEIMHOUDING 
1. KPMG is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte

vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die
betrokken zijn bij uitvoering of de ondersteuning van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt 
niet voor zover KPMG verplicht is tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van 
een orgaan aan het toezicht waarvan KPMG is onderworpen, een op KPMG of op personen 
werkzaam bij/voor of verbonden aan KPMG rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak 
van de rechter of een overheidsorgaan. 

2. De in artikel 6 lid 1 opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde 
informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een
onrechtmatige bekendmaking door KPMG. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet 



het recht van KPMG om de in artikel 6 lid 1 genoemde informatie aan zijn externe juridische 
adviseurs onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen over te leggen of aan een derde, 
waaronder begrepen een KPMG Member Firm, ten behoeve van de uitvoering van de 
Werkzaamheden, inclusief ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van KPMG 
en/of een KPMG Member Firm.  

3. KPMG is gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever aan KPMG ter beschikking wordt 
gesteld aan te wenden indien KPMG voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of 
verbonden aan KPMG voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, bestuurs- of civielrechtelijke 
procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

4. Tenzij daartoe door KPMG voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal
Opdrachtgever (de inhoud van) de Opdrachtbevestiging, rapporten, adviezen of andere al dan 
niet schriftelijke uitingen van KPMG of delen daarvan, niet aan derden verstrekken dan wel 
bekendmaken, indien deze niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin 
neergelegde informatie te voorzien. Het voorgaande geldt echter behoudens een wettelijke 
verplichting tot verstrekking of bekendmaken en het recht van Opdrachtgever deze informatie 
aan zijn externe juridische adviseurs onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen te
verstrekken of bekend te maken. 

5. KPMG heeft het recht om – vertrouwelijk – informatie omtrent de Opdrachtgever, met inbegrip 
van informatie met betrekking tot medewerkers van Opdrachtgever, KPMG’s relatie met de 
Opdrachtgever en de Werkzaamheden, waaronder vertrouwelijke informatie en
persoonsgegevens, te delen met (andere) KPMG Member Firms (ook in andere jurisdicties) en 
te gebruiken ter verbetering en aanvulling van de dienstverlening, waarbij KPMG Member Firms 
in elk geval verplicht zijn maatregelen te implementeren om de geheimhouding te beschermen. 

6. Naast het bepaalde in lid 5 van dit artikel heeft KPMG, in het kader van de verbetering en 
aanvulling van de dienstverlening, het recht om niet-herleidbare en geanonimiseerde resultaten 
van de Werkzaamheden te delen met derden in het kader van benchmarkingonderzoek. 

7. KPMG en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van artikel 6 opleggen aan door hen 
ingeschakelde derden. 

8. De in artikel 6 lid 1 opgenomen verplichting is niet van toepassing en KPMG is bevoegd om 
vertrouwelijke informatie betreffende de Opdrachtgever te gebruiken en deze te verstrekken aan 
(i) andere KPMG Member Firms en hun personeel en/of (ii) andere partijen, die ondersteunend 
zijn ten behoeve van KPMG’s administratie of infrastructuur ten behoeve van (a) het verrichten 
van cliënt-, en opdrachtacceptatieprocedures, (b) conflictbeoordeling van interne risico’s en 
onafhankelijkheid en (c) het onderhouden van kwaliteitsnormen en professionele normen ten 
aanzien van de Werkzaamheden of diensten. 

7. GEHEIMHOUDING MET BETREKKING TOT BELASTINGZAKEN 
1. In afwijking van artikel 1 lid 1 en artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende 

definities en bepalingen exclusief op dit artikel van toepassing: 
Gelieerde Onderneming: (i) een entiteit die zeggenschap heeft over de Cliënt, of waarover de 
Cliënt zeggenschap heeft, of waarover de Cliënt gemeenschappelijke zeggenschap heeft, 
waaronder de moeder- en dochtermaatschappijen van Cliënt, (ii) een entiteit waarover de Cliënt 
invloed van betekenis kan uitoefenen tenzij die entiteit niet materieel is voor de Cliënt, (iii) een 
entiteit die invloed van betekenis kan uitoefenen over de Cliënt tenzij de Cliënt niet materieel is 
voor de entiteit, (iv) iedere entiteit binnen het ‘investment company complex’ wanneer de Cliënt 
onderdeel uitmaakt van een ‘investment company complex’. 
KPMG: KPMG, KPMG Member Firms en het Opdrachtteam. 
Belastingwerkzaamheden: Werkzaamheden uitgevoerd door KPMG ten behoeve van Cliënt met 
betrekking tot belastingzaken. 
Product: elk product dat voortvloeit uit de Belastingwerkzaamheden. 
SEC-geregistreerde Audit Cliënt: een Audit Cliënt of Gelieerde Onderneming die geregistreerd 
staat bij de United States Securities and Exchange Commission. 

2. Indien KPMG Belastingwerkzaamheden verricht voor de Cliënt en: 
a. Cliënt is, of Cliënt een Gelieerde Onderneming is van, een SEC-geregistreerde Audit Cliënt 

gedurende de opdracht of enige periode daarna; of 
b. de Belastingwerkzaamheden betrekking hebben op het leveren van belastingadvies ten 

behoeve van (personen die belastingplichtig zijn in) de Verenigde Staten; 
dan is artikel 6 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing en geen bepaling in de 
Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst is of is bedoeld om geïnterpreteerd te worden als 
een voorwaarde tot geheimhouding met betrekking tot Belastingwerkzaamheden. 

3. Indien Cliënt een SEC-geregistreerde Audit Cliënt is, en KPMG verzorgt
Belastingwerkzaamheden, zal Cliënt KPMG te allen tijde onverwijld informeren met betrekking 
tot op enig moment opgelegde voorwaarden tot geheimhouding door andere belastingadviseurs 
ter zake van transacties of zaken, die zien op deze Belastingwerkzaamheden. 

4. Indien artikel 7 lid 2 van toepassing is, is elk Product dat door KPMG in welke vorm of via welk 
medium dan ook ter beschikking wordt gesteld aan de Cliënt, uitsluitend bestemd voor (gebruik 
door) de Cliënt. Indien Cliënt verwijst naar het Product of geheel of gedeeltelijk het Product aan 
enige derde partij openbaart, zal Cliënt deze derde partij als volgt schriftelijk instrueren: dat 
a. de Belastingwerkzaamheden die zijn uitgevoerd door KPMG ten behoeve van Cliënt 

uitsluitend zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Cliënt, zoals destijds 
vastgesteld door de Cliënt; 

b. enig Product van de Belastingwerkzaamheden kan niet worden opgevat als geschikt of 
betrouwbaar voor gebruik door enige derde partij, die jegens KPMG rechten wil uitoefenen, 
anders dan Cliënt; 

c. KPMG jegens enige partij, met uitzondering van de Cliënt, niet verantwoordelijk is met 
betrekking tot de Belastingwerkzaamheden voor enig product, beslissing, conclusie, mening, 
bevinding of aanbeveling die door KPMG zijn geformuleerd of opgesteld; 

d. voor zover door de wet is toegestaan KPMG geen enkele aansprakelijkheid accepteert ten 
aanzien van anderen; en 

e. indien anderen, behalve de Cliënt zouden willen steunen op de Belastingwerkzaamheden, zij 
dat geheel doen voor eigen risico. 

5. Niettegenstaande het bovenstaande geldt het volgende: 
a. indien er sprake is van een openbaarmaking door de Cliënt die is vereist op grond van de wet, 

welke is gedaan aan een regelgevende instantie of overheidsorgaan die bevoegdheid heeft 
over de Cliënt, of welke is gedaan met inachtneming van artikel 7 lid 2, is er geen schriftelijke 
kennisgeving vereist; en 

b. geen schriftelijke kennisgeving is vereist ten aanzien van openbaarmaking die expliciet is 
toegestaan op grond van de Overeenkomst. 

6. In aanvulling op artikel 16 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat indien Cliënt verwijst 
naar een Product of volledig of gedeeltelijk een Product openbaart aan een derde partij en in 
strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 4 geen schriftelijke kennisgeving doet aan die derde partij, 
Cliënt KPMG geheel zal compenseren en beschermen tegen enig verlies, schade, kosten, of 
aansprakelijkheid geleden door KPMG die zijn ontstaan door, het gevolg zijn van of verband 
houden met deze verwijzing of openbaarmaking, tenzij KPMG met deze derde partij schriftelijk 
overeenkomt dat KPMG verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteert jegens deze
derde partij ter zake van de Belastingwerkzaamheden en het Product. Indien in het kader van dit 
artikel enige betaling door de Cliënt heeft plaatsgevonden, zal Cliënt nimmer terugbetaling 
vorderen van KPMG. 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM 
1. KPMG behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die KPMG 

gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de 
opdracht van Opdrachtgever of hieruit voortvloeiend 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten waarin intellectuele
eigendomsrechten van KPMG zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten waarvoor KPMG gebruiksrechten heeft verworven, waaronder mede 
begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten 
en andere geestesproducten van KPMG, een en ander in de ruimste zin des woords, te
verveelvoudigen, bekend te maken of te exploiteren. 

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 8 lid 1 genoemde intellectuele
eigendomsrechten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig 
oordeel omtrent Werkzaamheden van KPMG. 

4. Ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of cliënten van 
KPMG en/of aan cliënten van een andere KPMG Member Firm, is KPMG gerechtigd om de 
kennis, ervaring en algemene vaardigheden die KPMG als gevolg van het verrichten van de 
Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen en uit te wisselen met 
(een) andere KPMG Member Firm(s). 

9. HONORARIUM 
1. KPMG factureert de Werkzaamheden op basis van zijn honorarium en kosten (waaronder

kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden, en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden 
per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever 
in rekening gebracht, tenzij KPMG en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle 
door Opdrachtgever aan KPMG verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de 
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

2. Het honorarium van KPMG is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het 
honorarium van KPMG is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in 
het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de
Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden. 

3. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 9 lid 1 worden verstaan de directe kosten alsmede 
dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend. 

4. Het door KPMG gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes. 
5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is

uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is KPMG gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en KPMG 
hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

6.  KPMG kan meer Werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan 
waartoe de Overeenkomst is aangegaan, indien deze Werkzaamheden voortvloeien uit enige op 
de Overeenkomst en/of Werkzaamheden van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of 
(beroeps)regelgeving. 

10. BETALING 
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan KPMG verschuldigde bedragen dient, zonder dat

Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen vijftien 
dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten 
gunste van een door KPMG aan te wijzen bankrekening. 

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 10 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is 
KPMG gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van 
KPMG, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) 
in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening aan KPMG. 

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die KPMG 
maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, 
komen ten laste van Opdrachtgever. 

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van 
KPMG daartoe aanleiding geeft, is KPMG gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of 
gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door KPMG te bepalen 
vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is KPMG gerechtigd, 
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op 
te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan KPMG uit welke hoofde ook verschuldigd is, 
direct opeisbaar. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
verbonden voor de betaling aan KPMG van het factuurbedrag, inclusief (on)kosten en eventueel 
verschuldigde rente. 

11. RECLAMES 
1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op 

straffe van verval van rechten aan de zijde van Opdrachtgever, schriftelijk binnen zestig (60) 
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, 
dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan KPMG kenbaar te 
worden gemaakt. 

2. Reclames als bedoeld in artikel 11 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever 
niet op. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft KPMG de keuze tussen aanpassing van het 
in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht 
tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 
1. De Overeenkomst kan door zowel KPMG als Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk worden 

opgezegd met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn. 
2. Aan zowel KPMG als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst 

slechts toe (i) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een
wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in 
verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW), (ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden 
te voldoen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (iv) indien de 
andere partij een schuldsanering treft. 

3. KPMG behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 12 lid 1 of 2 aanspraak op betaling van 
declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De 
betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte 
Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig 
opeisbaar. In het geval Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 12 
lid 1 of 2, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van KPMG te vergoeden. 
Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door KPMG in 
verband met de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en 
het bezettingsverlies. 



13. OPSCHORTINGSRECHT 
1. KPMG is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn

verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken 
aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

2. Artikel 13 lid 1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever 
die (nog) geen bewerking door KPMG hebben ondergaan. 

14. VERVALTERMIJN 
Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en 
andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens KPMG, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval 
één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn 
met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

15. AANSPRAKELIJKHEID 
1. KPMG zal de Werkzaamheden naar beste kunnen en als een zorgvuldig handelend

beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hierbij is sprake van een inspanningsverbintenis. 
2. KPMG is jegens Opdrachtgever in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die 

het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) 
in de uitvoering van de Overeenkomst. KPMG is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever 
aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van KPMG die bij zorgvuldig 
handelen zou zijn vermeden. Behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
leidinggevend personeel van KPMG, is deze aansprakelijkheid: 
a. bij controleopdrachten beperkt tot maximaal driemaal het honorarium over de verrichte 

Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht, over het laatste kalenderjaar; 
en 

b. bij alle overige opdrachten beperkt tot maximaal éénmaal het honorarium over de verrichte 
Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht, over de laatste zes maanden. 

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover 
meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt KPMG aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet 
meer uit dan onder a. driemaal respectievelijk of onder b. éénmaal het honorarium.  

3. Aansprakelijkheid van KPMG voor indirecte schade (waaronder – maar niet beperkt tot – 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens 
opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. 

4. KPMG is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever 
aan KPMG geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig 
zijn aangeleverd, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van
leidinggevend personeel van KPMG. 

5. Buiten de in artikelen 15 lid 1 en lid 2 genoemde gevallen, rust op KPMG geen enkele verplichting 
tot schadevergoeding. 

6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. 
7. KPMG zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KPMG is niet 

aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden (niet zijnde KPMG Member 
Firms die worden ingeschakeld bij de Werkzaamheden), tenzij sprake is van opzet dan wel 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. 

8. De in artikel 15, en de overige in de Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheids-
beperkingen, werken ten behoeve van zowel KPMG (zelf) als de personen binnen het
Opdrachtteam, zowel individueel als gezamenlijk. 

9. Geen enkele KPMG Member Firm, daarbij werkzame personen (al dan niet betrokken bij de 
opdracht) of andere door ons ingeschakelde derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht 
is/zijn aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever in verband met de 
opdracht. De in artikel 15 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in ieder geval
mutatis mutandis ten behoeve van alle andere KPMG Member Firms (al dan niet ingeschakeld 
bij de Werkzaamheden). 

10.  Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele 
aansprakelijkheid van KPMG jegens Opdrachtgever. 

16. VRIJWARING 
1. Opdrachtgever vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband 

houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij 
Opdrachtgever aantoont dat de aanspraken geen verband houden met verwijtbaar handelen of 
nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van KPMG. De 
vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die KPMG in verband met 
een dergelijke aanspraak lijdt of maakt. 

2. Deze vrijwaring is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals 
bedoeld in artikel 2:393 BW. 

3. De in artikel 16 neergelegde vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de personen 
binnen het Opdrachtteam, zowel individueel als gezamenlijk, alsook de voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden al dan niet ingeschakelde andere KPMG Member Firms. 

17. ONAFHANKELIJKHEID 
1. KPMG en personen werkzaam bij/voor of verbonden aan KPMG zijn verplicht zich te houden aan 

onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om KPMG in staat 
te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever 
verplicht KPMG tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de
zeggenschapsverhoudingen van (de groep waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en 
overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede omtrent alle overige (financiële) 
samenwerkingsverbanden zijn onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de
ruimste zin des woords. 

18. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
1. KPMG kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever verwerken (i) in 

het kader van de Werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen 
rustende op KPMG, (iii) in verband met ondersteuning van de dienstverlening door KPMG aan 
Opdrachtgever, (iv) in relatie tot het instellen van of verdedigen tegen een rechtsvordering 
alsmede (v) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen
werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van KPMG en derden,
waaronder andere KPMG Member Firms. 

2. Verwerking van persoonsgegevens door KPMG in het kader van de activiteiten zoals in artikel 
18 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de 
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NOTITIE 

Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 5 februari 2021 

Referentie: N4947 

Betreft: Sprints inspanningsverplichting Klimaatcommitment 

Ter bespreking. Aan CFSK wordt verzocht om de onderstaande notitie tot zich te nemen en (daar waar 

nodig) aanvullingen te doen op de criteria vermeldt in deze notitie. Deze kunnen vervolgens 

geaccordeerd worden.  Daarnaast wordt de CFSK gevraagd een discussie te voeren over de doelstelling 

van de sprints: ‘wat is een gewenste uitkomst’? 

Als onderdeel van de Werkagenda 2021 is binnen CFSK gesproken over de inspanningsbijdrage 

‘financiering van de energietransitie’. De Commissieleden hebben ingestemd met een sprint uitgevoerd 

onder het Klimaatcommitment. De uitkomsten van deze sprint worden daarna voorgelegd aan het 

Platform voor Duurzame Financiering (PvDF) voor vervolgacties. 

We hebben in het Klimaatcommitment onder sub a de volgende belofte opgenomen: 

• De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden

hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet & regelgeving en de risico-

rendementsdoelstellingen. Waar nodig en nuttig worden samen met Invest-NL en andere

relevante partijen de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming geoptimaliseerd.

Indien er financieringsdillema’s optreden, is sectorale inspanning binnen de kaders van mededinging op 

dit onderwerp wenselijk. Hierbij kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde bij Invest-NL en 

de regionale energiefondsen. Onderstaande notitie geeft invulling aan criteria om tot een onderwerp (en 

thema) te komen voor inhoudelijke verdieping. De transities moeten gefinancierd worden en het is tijd 

om te onderzoeken waar onze grootste toegevoegde waarde kan liggen. 

Criteria 

Met het uitvoeren van een (of meerdere) sprint(s) geven we invulling aan een van onze beloften uit het 

Klimaatcommitment. Het is belangrijk dat we twee valkuilen zoveel mogelijk vermijden, namelijk dat het 

een eindeloze dialoog wordt en we de grenzen van mededinging goed bewaken. In het laatste geval is 

de ACM Leidraad Duurzaamheidsafspraken bruikbaar. Die richtlijn maakt meer samenwerking tussen 

bedrijven in sommige gevallen mogelijk. Zeer recent is hier een tweede concept van gepubliceerd, zie 

hier en hier. 

De sleutel tot het aanbrengen van de juiste focus voor het gesprek is het afbakenen van de sector en 

het onderwerp dat we voor een sprint gebruiken. Om deze keuze te maken hebben we criteria nodig. 

De sprints moeten minstens bijdragen aan onderstaande criteria: 
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• Het draagt bij aan de doelen van het Klimaatakkoord;

• Het betreft een gedeeld knelpunt binnen nu en vijf jaar;

• Het ligt binnen de invloedsfeer van de financiële sector;

• Het betreft een onderwerp waarop handelingsperspectief bestaat;

• Het levert potentieel een aanzienlijke bijdrage aan emissiereductie;

• Het betreft geen al te gepolitiseerd onderwerp;

• Het vindt binnen de kaders van mededingingsrecht plaats.

Niet alle koepelorganisaties en achterbannen hoeven aan elke sprint mee te doen. Zo zijn er 

bijvoorbeeld onderwerpen die meer in de invloedsfeer van banken liggen, terwijl andere onderwerpen 

zich beter lenen voor pensioenfondsen. Op het moment dat we een breder onderwerp hebben 

afgebakend, dan moeten we bepalen voor welk thema hierbinnen we de sprint op gaan zetten.  

Om een voorbeeld te geven. Het onderwerp ‘gebouwde omgeving’ heeft meerdere relevant thema’s, 

waaronder de warmtetransitie, energiebesparing en ontzorgende initiatieven vanuit het MKB. Hoe 

specifieker we zijn in het gekozen thema, hoe meer wij namens de financiële sector kunnen bijdragen 

aan de discussie. Om het thema te bepalen kunnen we ook gebruik maken van bovenstaande criteria. 

Over financieringsdilemma’s wordt ongetwijfeld al in verschillende groep nagedacht. Als vervolgstap 

kunnen we ideeën uit al bestaande gremia samenbrengen in een gefocust plan. De koepels maken 

een rondje langs de achterban om te inventariseren welke dilemma’s er zijn en of die geschikt zijn voor 

een sprint. 

Tijdslijnen sprint 1 

• 10 februari: CFSK stelt de criteria voor de sprints vast;

• 17 februari: navragen bij de achterban, Invest-NL, regionale energiefondsen, VNO-NCW en

MKB Nederland welk thema geschikt is voor een sprint binnen de opgestelde criteria;

• 26 februari: afstemmen van kaders voorgestelde sprint en bespreken waar die belegd wordt;

• Maart: organiseren van (in beginsel) drie sessies ten behoeve van de sprint.
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NOTITIE 

Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 5 februari 2021 

Referentie: N4971 

Betreft: Notitie t.b.v. formatieproces - financiering energietransitie 

Ter bespreking. Minister Hoekstra heeft ons uitgenodigd om als financiële sector te laten weten wat we 

kunnen bijdragen aan de energietransitie. Wat moet er geregeld worden, zodat de overheid en de sector 

elkaar beter kunnen ondersteunen. Onze gezamenlijke inbreng kan dienen voor het formatieproces, 

ergens vanaf april 2021.   

Aan de CFSK, in het bijzonder de koepels, wordt gevraagd om de inbreng van de financiële sector 

richting de studiegroep Van Geest tot zich te nemen en aan te geven waar verscherpingen nodig zijn en 

welke elementen nog toegevoegd kunnen worden. Belangrijk om rekening te houden met de 

initiatiefnota ‘oliedom’, het recent gepubliceerde rapport van de Commissie Van Geest en de 

verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. 

Rapport van de Commissie van Geest, Bestemming Parijs, 29 januari 2021 

Belangrijkste punten t.a.v. de rol financiële sector 

Private financiering wordt erkend als belangrijke katalysator. Publieke financiering alleen is niet 

voldoende. De volgende onderwerpen worden beschreven: 

a. Helder klimaatbeleid (voorbeeld van de label C verplichting voor commercieel

vastgoed wordt genoemd). Heldere sectorale transitiepaden worden ook genoemd.

b. Transparantie en standaardisatie klimaatimpact. Er wordt verwezen naar het

klimaatcommitment.

c. Ontwikkelen groene kapitaalmarkt

Inbreng Financiële Sector t.b.v. rapport van de Commissie van Geest. (Verbond van 

Verzekeraars, Pensioenfederatie, Nederlandse Vereniging van Banken en Dutch Fund and 

Asset Management Association), 10 september 2020 

Een optimale financieringsmix voor de energietransitie 

De Nederlandse financiële sector vervult internationaal gezien een voortrekkersrol op het 

gebied van verduurzaming. De sector heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet met 

het Klimaatcommitment en het ontwikkelen van verschillende methodes om de het CO2-gehalte 

te meten, daarover te rapporteren en uiteindelijk te verminderen. Tegelijkertijd is het een 

uitdaging om vraag en aanbod van kapitaal voor de energietransitie bij elkaar te brengen. In dit 

document doen wij suggesties over de wijze waarop de overheid en de financiële sector de 

financiering van de energietransitie kunnen versnellen.  
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Het Klimaatcommitment: ambitieuze toezeggingen van de financiële sector  

De noodzaak tot verduurzaming heeft ertoe geleid dat de financiële sector zich gecommitteerd heeft 

om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Parijs Akkoord en het Klimaatakkoord met als 

doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Nederlandse financiële sector is trots dat het 

in internationaal opzicht vooroploopt met de ambitieuze toezegging om het CO2-gehalte van relevante 

financieringen en beleggingen te meten vanaf boekjaar 2020 en om actieplannen, inclusief 

reductiedoelstellingen, klaar te hebben in uiterlijk 2022.  

De sector kan het CO2-gehalte van haar financieringen en beleggingen verlagen door onder andere: 

(1) te investeren in assets met een lage CO2-intensiteit; (2) CO2-intensieve assets te verkopen of (3)

het gesprek aan te gaan met bedrijven waarin belegd wordt over de mogelijkheden om hun activiteiten

te verduurzamen (via engagement).

Naast het meten van het CO2-gehalte gaat de sector ook stappen zetten om de financiering van de 

energietransitie verder succesvol vorm te geven. Elke instelling ontwikkelt haar eigen actieplan en 

werkt daarnaast samen aan bijvoorbeeld de ontsluiting van publiek toegankelijke data voor de sector 

en in het gesprek over ondersteunend overheidsbeleid en de kaders van regelgeving.  

Dé grootste uitdaging  

Klimaatverandering is volgens de financiële sector de grootste uitdaging van de komende tijd, zelfs 

een grotere uitdaging dan de gevolgen van COVID-19. Waar het helpen van, vóór de coronacrisis, 

gezonde bedrijven voorop staat, zien we ook kansen om tijdens dit herstel verduurzaming een 

permanente plek te geven. Immers, de benodigde energietransitie om klimaatverandering af te 

remmen gaat ook veel geld kosten, zowel voor Nederland als internationaal. De financiële sector is 

bereid om bij te dragen aan de financiering van de energietransitie, binnen de randvoorwaarden dat dit 

ook financieel en qua risico rendabele investeringen zijn.  

Financiële instellingen investeren nu al in de transitie van bedrijven en projecten. De grootste uitdaging 

ligt in het versnellen van transities. Financiële instellingen zetten hier vol op in, maar kunnen niet 

sneller verduurzamen dan de reële economie. Aan mensen wordt gevraagd om gedragsverandering 

en van bedrijven om (meer) actie te nemen met het verduurzamen van hun activiteiten. Bewustwording 

over de kansen en risico’s van verduurzaming spelen een grote rol in dit proces en er zijn daarnaast 

extra financiële prikkels nodig voor partijen om actie te nemen. Ook zal klimaat- en milieugerelateerde 

wetgeving op onderdelen aangescherpt moeten worden. Dit is een complexe uitdaging waarin 

verschillende organisaties en stakeholders een taak hebben. Voorop staat dat financiële instellingen 

goede duurzame plannen graag financieren.  

Financieringswijzer  

Op verzoek van de financiële sector is tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord de 

‘Taakgroep Financiering’ opgericht. Deze taakgroep had als doel om concrete projecten (die de vijf 

sectortafels ontwikkelen) ‘financierbaar’ te maken. Daartoe heeft de Taakgroep een zogeheten 

financieringswijzer opgesteld. Hierin worden illustraties gegeven van de voorwaarden voor financiering 

van transities en projecten door banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. 

Dergelijke voorwaarden zijn nodig omdat financiële instellingen verschillende werkwijzen hanteren, 

verschillende doelstellingen hebben en vanuit verschillende (wettelijke) toezichtkaders opereren. De 

openbare financieringswijzer geeft hier een toelichting op.  
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Vraag en aanbod van kapitaal lastig bijeen te brengen  

Vóór de oprichting van de Taakgroep heeft de financiële sector op verschillende andere manieren 

geprobeerd de financierbaarheid van duurzame projecten te vergroten, zoals via het NLII. Dit blijkt om 

uiteenlopende redenen en omstandigheden een lastige opgave. Zo blijkt private financiering van 

duurzaamheidsinitiatieven in veel gevallen niet rendabel zonder aanvullende (overheids)garanties. Ook 

kunnen risicoprofielen van duurzaamheidsinitiatieven tegen de (wettelijke) toezichtkaders aanlopen, 

omdat er te hoge risico’s zijn. Deze kaders hebben tot doel ervoor te zorgen dat de investering leidt tot 

een acceptabel rendement voor de klant, of dat een verzekering voldoende dekking biedt of dat de 

toekomstige pensioenuitkering met juiste risico-rendementsverhouding gerealiseerd wordt. Wat het 

voor financiële instellingen extra complex maakt is dat de bedrijven waarin zij beleggen of die zij 

financieren nog steeds betrekkelijke weinig data publiceren over hun duurzaamheidsprestaties. Dat 

maakt dat financiële instelling lastig kunnen sturen.   

Mogelijkheden en voorwaarden voor verdere versnelling  

Als Nederland de klimaatdoelen wil halen én zelfs verder wenst aan te scherpen, dan moet er een 

antwoord komen op het financieringsvraagstuk. De financiële sector verwacht veel van Invest-NL 

omdat één van de opdrachten van Invest-NL is het financierbaar maken van duurzaamheid. Echter, 

met alleen Invest-NL komen we er niet. Aanvullende maatregelen zijn nodig.  

De cruciale vraag is hoe Nederland de energietransitie gaat financieren. Voor een aantal trajecten, 

zoals de plaatsing van zonnepanelen door particulieren of de aanleg van windparken, is de financiering 

grotendeels geregeld. Bij andere projecten is de uitdaging vaak groter. Dit kunnen zowel duurzame 

projecten zijn, maar ook activiteiten om een bedrijf te helpen te verduurzamen. Wij onderscheiden 

verschillende opties:  

- Uitsluitend private financiering door particulieren of investeerders binnen en/of buiten de

financiële sector;

- Financiering via publiek private samenwerking;

- Centrale financiering vanuit de overheid.

Private financiering  

Voor grootschalige duurzame projecten is private financiering een minder voor de hand liggende optie 

omdat de terugverdientijd in veel gevallen lang is. Bij kleinschalige projecten, zoals zonnepanelen voor 

bedrijven of particulieren komt het wel veel voor. De overheid kan private financiering stimuleren door 

heldere klimaatscenario’s en transitiepaden te ontwikkelen. Vervolgens kan een financier bepalen of 

een project financierbaar is. Het aantal projecten dat privaat gefinancierd kan worden kan wel 

toenemen als meer projecten in zichzelf voldoende rendement en investeringszekerheid kennen. 

Hierdoor kunnen klanten en financiële instellingen tijdig verstandige keuzes maken en bepalen of 

duurzame projecten te financieren zijn.  

Publiek private samenwerking  

Als een project te risicovol is en onvoldoende rendement geeft waardoor het niet aansluit bij de 

wettelijke verplichtingen van financiële instellingen, kan een samenwerking met de overheid een 

uitweg bieden. Denk hierbij aan grootschalige projecten, zoals de verduurzaming van hele woonwijken, 

het versterken van het elektriciteitsnet of de aanleg van warmtenetten. De volgende vanuit de overheid 

gestelde randvoorwaarden zijn hierbij van doorslaggevend belang:  

- Zorg voor helder en consistent overheidsbeleid aan de hand van gewenste transitiepaden

gebaseerd op klimaatscenario’s
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- De overheid als regisseur die per project zoekt naar private financiering. In Nederland wordt

deze constructie slechts beperkt toegepast, terwijl financiers er voordstander van zijn, zoals bij

de verduurzaming van woonwijken en/of infrastructuur (wegen en spoorwegen);

- Het afdekken van onrendabele toppen kan ervoor zorgen dat de kansrijke

duurzaamheidsprojecten toch door kunnen gaan doordat het financiële risico wordt verkleind.

Denk bijvoorbeeld aan de financiering van warmtenetten of de verduurzaming van

schoolgebouwen

- Bied overheidsgaranties voor de onrendabele of onzekere aanvangsfase van een project.

Verzekeraars en pensioenfondsen kennen een lange beleggingshorizon (tot wel 80 jaar). In

een lange beleggingshorizon is het zeker mogelijk investeringen te doen, maar vaak in een

latere fase van het project krijgt het een passend rendement. Dit geldt bijvoorbeeld voor de

versterking van de energie infrastructuur. Garanties van de overheid zijn noodzakelijk om de

onzekerheid te verminderen;

- Bied als overheid een groen garantiefinancieringsproduct aan met een lange looptijd om zo de

transitie te versnellen en beter te faciliteren. Waarbij opgemerkt kan worden dat

garantiefaciliteiten een regulier instrument zijn en zeker niet alleen bij hoog risicoprojecten

worden ingezet.

- Financiers hebben goede vergelijkbare data nodig om de juiste investeringsbeslissingen te

nemen en om hun klanten goed te ondersteunen tijdens de transitie. Denk hierbij aan

robuuste, volledige en historische data over bijvoorbeeld het werkelijke energieverbruik van

vastgoed. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de overheid en andere stakeholders

noodzakelijk.

Centrale financiering vanuit de overheid  

Een andere optie is dat de overheid geen gebruik maakt van de financiële sector voor benodigde 

investeringen in de energietransitie, maar geld leent op de kapitaalmarkt door ‘Green Bonds’ uit te 

geven. Internationale kapitaalmarkt investeerders en financiële instellingen zijn zeer geïnteresseerd in 

deze ‘zekere’ financiële producten. Het aangetrokken kapitaal kan de overheid gebruiken om de 

energietransitie een financiële impuls te geven.  

Wenselijk scenario  

Wij benadrukken nogmaals de grote bereidheid om als financiële sector de energietransitie mede 

financieel mogelijk te maken. Om de (nationale) reductiedoelstellingen te doen slagen, is het 

essentieel dat aangegeven uitdagingen opgelost worden. Het is wenselijk dat de overheid en financiers 

met elkaar het gesprek aangaan over de vraag waar de financieringsdilemma’s liggen en hoe deze 

adequaat op te lossen. Een mix van verschillende financieringsmethodes en ondersteunend 

overheidsbeleid ligt daarbij voor de hand. Ook zal er nog meer beweging moeten komen bij burgers en 

bedrijfsleven, zonder hen geen transitie, de overheid kan daar een rol inspelen.  

Bij dit alles dienen we de (Europese) wettelijke toezichtkaders niet uit oog te verliezen. Bescherming 

van de klant vormt de basis van alle stappen die we samen zetten. Aanpassingen van het 

toezichtkader om de verduurzaming te financieren dient zeer zorgvuldig en overwogen te gebeuren. 

Kapitaaleisen moeten risico gebaseerd zijn en dat werkt twee kanten op: als er sprake is van hogere 

risico’s die niet genoeg gemitigeerd worden is een hogere eis van toepassing. Als er wel sprake is van 

een goede mitigatie van het risico, kan juist een lagere kapitaaleis de uitkomst zijn. Er zal maatwerk 

nodig zijn op het gebied van deze nieuwe risico’s. De aankomende Europese 
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duurzaamheidsregelgeving voor de financiële sector (zoals de EU taxonomie en SFDR) gaat de 

komende jaren naar verwachting ook voor verdere versnelling van de energietransitie zorgen. 
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NOTITIE 

Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 5 februari 2021 

Referentie: N4972 

Betreft: Uittredingsprocedure Klimaatcommitment 

Ter vaststelling. 

Uittredingsprocedure Klimaatcommitment 

Op 10 juli 2019 tekende ruim 50 financiële instellingen het klimaatcommitment. De instellingen zijn 

daarbij verplichtingen aangegaan voor de looptijd van 10 jaar. Er kunnen zich omstandigheden 

voordoen waardoor financiële instellingen niet langer aan het klimaatcommitment kunnen voldoen. In 

het commitment is niets afgesproken over de mogelijkheid om uit te treden uit het klimaatcommitment. 

Het is wenselijk om dit wel te regelen. Om niet teveel aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot 

uittreden en het gaat om individuele casussen wordt voorgesteld om geen formele uittredingsclausule 

toe te voegen aan het klimaatcommitment en het primaat bij de commissie financiële sector 

klimaatcommitment (CFSK) neer te leggen. Voor het handelen van de CFSK wordt wel een procedure 

afgesproken.  

Uittredingsprocedure 

De beoordeling of een partij mag uitreden uit het klimaatcommitment ligt bij de commissie financiële 

sector klimaatcommitment (CFSK). Financiële instellingen die uit het klimaatcommitment willen treden 

doen hiervoor een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan de CFSK. Criteria die worden meegenomen 

bij uitreding zijn het proportionaliteitbeginsel van de inspanningen ten opzichte van het resultaat. Ook 

moet goed uitlegbaar zijn waarom deze partij niet langer aan de (rapportage)verplichtingen kan 

voldoen.  

Uittreding mag onder geen beding precedent scheppen voor partijen om uit te treden op het moment 

dat de resultaten van hun eigen instelling tegenvallen. Verder zal de CFSK proberen om de 

uittredende partij op een andere manier te betrekken bij de doelstellingen van het klimaatcommitment. 

De partijen hebben immers eerder met ondertekening hun intentie uitgesproken de CO2 impact van 

relevante financieringen en beleggingen te verminderen. Hiervoor wordt een ‘kenniskring’ rondom het 

klimaatcommitment opgericht. Op deze manier kunnen financiële instellingen op de hoogte blijven en - 

wanneer de tijd rijp is – mogelijk weer aan haken. 

Nadat de CFSK een schriftelijk verzoek tot uittreden heeft ontvangen van een financiële instelling 

besluit zij binnen 3 maanden over dit verzoek. De CFSK heeft de mogelijkheid om aanvullende 

informatie te vragen over het verzoek. In dat geval kan besluitvorming met 3 maanden worden 

uitgesteld. 
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NOTITIE 

Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 5 februari 2021 

Referentie: N4970 

Betreft: Website Klimaatcommitment 

Ter vaststelling. Aan de CFSK wordt gevraagd om één van de twee opties te kiezen. 

Introductie 

De communicatiespecialisten van de koepels hebben nagedacht over een kanaal waarop we over de 

voortgang van het Klimaatcommitment kunnen communiceren. Hierbij zijn we tot twee mogelijkheden 

gekomen, waarvoor we de CFSK graag vragen om een keuze te maken tussen twee opties: 

1. Gezamenlijke website

2. Gezamenlijk socialmediakanaal

Doel 

We willen vanuit de koepels één geluid laten horen, op basis van de te verwachten content, zoals 

rapportages en andere inspanningen. Daarbij willen we de doelgroepen inzicht geven in de inhoud van 

het Klimaatcommitment, de voortgang en de wijze waarop de instellingen samenwerken.  

Doelgroepen 

De partijen die geïnteresseerd zijn in de voortgang van het commitment, zoals media, politici, 

toezichthouders en partijen die bezig zijn met het commitment en informatie zoeken: de leden van de 

koepels en partijen die hen bij de uitvoering ondersteunen. 

Voor- en nadelen op een rij 

Gezamenlijke website Gezamenlijk socialmediakanaal 

Voordelen Voordelen 

Makkelijk te vinden via zoekmachines Luchtiger qua uitstraling en opzet 

Overzichtelijk en transparant (o.a. zoekfunctie) Geen kosten 

Een website is duidelijk ‘voor langere tijd’, dat 

past bij het karakter van het Klimaatcommitment 

Huidige werkwijze kan worden voortgezet 

1 landingsplek, maar 1 keer content plaatsen 

Nadelen Nadelen 

Kosten (investering 3.000 excl. btw) Content moeten we op de verschillende sites 

blijven plaatsen 

Vraagt om professionele redactie en onderhoud Minder overzichtelijk voor doelgroepen 

Om goed vindbaar te blijven, moet je regelmatig 

content plaatsen 

Naar welke landingsplek verwijs je vanaf het 

socialmediakanaal? 

Om goed vindbaar te blijven, moet je regelmatig 

content plaatsen 
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Geannoteerde Agenda CFSK 10 feb. 

Hoofdpunten: 

• Agendapunt 4: samen werken aan meer financiering voor (goede) klimaatprojecten

Eens, wel graag verder overleg met EZK over invulling 

• Agendapunt 6: uittreden klimaatcommitment voor huidige deelnemers

Eens, mooie oplossing 

• Agendapunt 7: Website commitment

Schitterend plan, moeten ook kijken hoe we dit internationaal verder kunnen 

promoten.  

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag vorige vergadering

Akkoord

3. Toelichting op de opdracht sectorrapportage KPMG

Schriftelijk zijn budget en opdracht al door koepeldirecteuren geaccordeerd

Inbreng: 

• Desgewenst kun je financien steunen wanneer zij inbrengen dat 1) overzichten zo veel

mogelijk cijfermatig moeten zijn en 2)

Toelichting: 

• In 2021 komt het eerste echte sectorrapport uit (over boekjaar 2020). KPMG voert deze

opdracht voor de sector uit en verwerkt daarin:

— Verzamelen van data voor de deelnemende instellingen van het Klimaatcommitment; 

— Analyseren van deze data;  

— Schrijven van de eerste voortgangsrapportage op het Klimaatcommitment.

• Sector betaalt deze rapportage van KPMG, Rijk heeft informeel adviserende rol.

• De planning lijkt in 2021 beter aangesloten op planning van klimaatmonitor, hierdoor is er

voldoende tijd om de rapportage via reguliere proces aan betrokken ministers voor te leggen.

• Vanuit Rijk hebben wij benadrukt dat waar mogelijk kwantitatieve data moet worden gebruikt,

geen kwalitatieve.

• Aandachtspunt: goed benoemen wat er reeds bereikt is sinds instellen commitment. Veel

partijen zijn al hard aan de slag, maar toon communicatie over het algemeen defensief. Zonde.
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4. Bespreking inspanningsverplichting ‘financiering van de energietransitie’

Inbreng: 

• Goed voorstel, zowel qua proces als qua inhoud.

• Aandachtspunt: hoe voorkom je dat het een eeuwige praatclub wordt?

• Sprints winnen aan impact als je aansluit bij de onderdelen die in zowel studiegroep van Geest

als in IBO financiering (eind feb) voorkomen. Daar helpen we graag bij.

Toelichting: 

• In het commitment is afgesproken dat instellingen bijdragen aan de energietransitie. Dat vergt

nadere concretisering en daarom is het concept van ‘sprints’ bedacht. Sprints zijn verschillende

thematische werkstromen op specifieke dossiers.

• Ik heb secretariaat geadviseerd m.b.t. de invulling van dit proces, vrijwel alle aanbevelingen

zijn overgenomen, te weten:

o Baken dit proces af; kies duidelijke sectoren

o Gebruik heldere criteria bij je selectie van de sectoren

o Kies voor sectoren waar de deelnemers van dit overleg ook daadwerkelijk invloed op

hebben.

• Veel deelnemers vanuit de financiële sector zijn geïnteresseerd in gesprek rond Wind-op-Zee.

DGKE experts geven echter aan dat juist op dit terrein de financieringsvraag de komende 10

jaar niet speelt.

• Vanuit DGKE zijn mogelijk veelbelovende onderwerpen voor sprints: Warmtenetten (groot en

klein) en innovatie van energie op alle fronten. Rijksbreed is aanpassing m.b.t. vastgoed ook

zeer relevant.

5. Bespreken gezamenlijke inzet formatieproces

Inbreng: 

• Je kunt aangeven dat de sector hier een vlucht naar voren kan nemen; duidelijk benoemen

wat ze reeds doen (of van plan zijn te doen) m.b.t. investeringen in ‘oude’ energiebronnen, en

hoe dit richting 2030 veranderd.

• Wanneer ze alleen maar focussen op waarom ze NIET 100% afkunnen van fossiel, lopen ze het

risico dat de politiek namens hen regels bedenkt. Beter om aan te geven wat hun pad naar de

toekomst is.

• In kaart brengen van plannen rondom fossiele investeringen en pad naar de toekomst lijkt

nuttige basis voor eventuele verdere acties.

Toelichting 

• Diverse politieke partijen (GL, PvDA, PvvD, D66) doen in hun programma oproep uitfasering

fossiele investeringen. CDA roept op tot meer transparantie Sector reageert hier in de eerste

instantie zeer defensief, wat niet onredelijk is, maar ook niet productief.

• Sector is zeer bevreesd dat hen verboden wordt om fossiel te investeren. Dit is, vinden ook

EZK en Fin, geen realistisch of productief doel; wordt immers grotendeels ook bepaald door

de reële economie, en door de mate waarin overheden fossiele projecten toelaten.

• Tegelijkertijd kan de sector veel ambitieuzer zijn in het aangeven welke vormen van fossiele

brandstoffen niet stroken met hun doel om alle relevante financieringen en beleggingen in lijn

te brengen met de doelstellingen van akkoord van Parijs in 2030.



• Tijdens de werkgroep heb ik ingebracht dat het heel nuttig kan zijn wanneer de sector op een

rijtje zet wat haar plannen mbt tot fossiele investeringen zijn. Van daar kan je eventueel

verdere plannen maken.

6. Vaststellen procedure uittreden klimaatcommitment

Inbreng: 

• Goede oplossing, geeft overenthousiaste kleine deelnemers een uitweg, zonder dat deze weg

al te uitnodigend is voor de andere deelnemers.

• Onderdeel van de kern van het commitment was dat partijen van elkaar leren. Daarom als een

partij zich meldt, meteen in verkenning hoe andere partijen kunnen ondersteunen zodat in de

toekomst deelname wel mogelijk is.

Toelichting: 

• Een kleine verzekeraar kan niet aan het commitment voldoen, en wil zich daarom terugtrekken

• In respons daarop wilde de sector een uittredingsprocedure invoeren bij het commitment.

• Vanuit het Rijk hebben we aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Het wekt de schijn dat het

commitment vrijblijvend is, zowel voor deelnemers als voor de buitenwacht.

• Tegelijkertijd wel begrip voor de positie van dit zeer beperkte aantal kleine partijen.

• Als compromis is nu een informeel procesvoorstel; we spreken af dat als een partij zich meldt,

zij zich, mits goed onderbouwd en niet uitsluitend vanwege eigen falen, terug mag trekken uit

kerncommitment en in een zachte ‘schil’ betrokken blijft, tot het moment dat zij weer kan

aanhaken.

• Deze uitkomst doet recht aan zorgen Rijk en zorgen Financiële instellingen

7. Vaststellen website voorstel

Inbreng:

• Zeer mooi initiatief.

• In internationale relaties is een website handzamer dan sociaal media kanaal, kan een zeer

mooi visite kaartje van de NL sector zijn, ook richting de (sobere) COP26

8. rondvraag







Van:  
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 16:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: CFSK | conceptverslag + besluitstukken | deadline 19 februari COB 
Bijlagen: Verslag CFSK vergadering 10 februari 2021.docx; 07 - Offerte Webroots 

website Klimaatcommitment.pdf; 06 - Uittredingsprocedure 
Klimaatcommitment.pdf; 07 - Besluit websitevoorstel.pdf 

Beste   

Wmb zijn we akkoord met twee onderstaande punten. 

Groet, 
 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 15:48 
Aan: @samhoud.com>; @dufas.nl>;  

@pensioenfederatie.nl>; @verzekeraars.nl>;  
@nvb.nl>; @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl' @minfin.nl> 
CC: @ing.com>; @asr.nl' @asr.nl>; 

@robeco.nl>; @apg-am.nl>; 
@nvb.nl>; @verzekeraars.nl>;  

@dufas.nl>; @dufas.nl>; obs@pensioenfederatie.nl>; 
@minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minezk.nl>;  
@nvb.nl>; @nvb.nl> 

Onderwerp: CFSK | conceptverslag + besluitstukken | deadline 19 februari COB  

Beste commissieleden, 

Bedankt voor de constructieve commissievergadering van afgelopen woensdag. Hierbij ontvangen jullie 
het conceptverslag en graag ontvang ik uiterlijk vrijdag 19 februari COB jullie akkoord op de 
onderstaande twee punten. Dit zijn de agendapunten die we in verband met tijdgebrek niet konden 
bespreken. 

1. Vaststellen procedure uittreden partij Klimaatcommitment (reactie gewenst van
koepeldirecteuren + overheid)
Om niet te veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot uittreden en het gaat om individuele
casussen wordt voorgesteld om geen formele uittredingsclausule toe te voegen aan het
klimaatcommitment en het primaat bij de CFSK neer te leggen. Voor het handelen van de CFSK
wordt wel een procedure afgesproken, zie de aangehechte notitie voor toelichting.

2. Vaststellen websitevoorstel (reactie gewenst van koepeldirecteuren)
Het heeft de voorkeur om een gezamenlijke website namens de koepels online te zetten. Met het
ontwikkelen van een gezamenlijke website hebben we één centrale locatie waar we één geluid laten
horen. Dan is, met de sectorrapportage in ons achterhoofd en de aandacht die dit op zal leveren, één
ladingsplek voor onze content wenselijk.

Met vriendelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: maandag 15 februari 2021 16:38 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: CFSK | conceptverslag + besluitstukken | deadline 19 februari COB 

Tnx 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 16:04 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: CFSK | conceptverslag + besluitstukken | deadline 19 februari COB 

Beste   

Wmb zijn we akkoord met twee onderstaande punten. 

Groet, 
 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 15:48 
Aan: @samhoud.com>; @dufas.nl>;  

@pensioenfederatie.nl>; @verzekeraars.nl>;  
@nvb.nl>; @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl' @minfin.nl> 
CC: @ing.com>; @asr.nl' @asr.nl>; 

@robeco.nl>; @apg-am.nl>; 
@nvb.nl>; @verzekeraars.nl>;  

@dufas.nl>; @dufas.nl>; @pensioenfederatie.nl>; 
@minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minezk.nl>;  
@nvb.nl>; @nvb.nl> 

Onderwerp: CFSK | conceptverslag + besluitstukken | deadline 19 februari COB  

Beste commissieleden, 

Bedankt voor de constructieve commissievergadering van afgelopen woensdag. Hierbij ontvangen jullie 
het conceptverslag en graag ontvang ik uiterlijk vrijdag 19 februari COB jullie akkoord op de 
onderstaande twee punten. Dit zijn de agendapunten die we in verband met tijdgebrek niet konden 
bespreken. 

1. Vaststellen procedure uittreden partij Klimaatcommitment (reactie gewenst van
koepeldirecteuren + overheid)
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Om niet te veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot uittreden en het gaat om individuele 
casussen wordt voorgesteld om geen formele uittredingsclausule toe te voegen aan het 
klimaatcommitment en het primaat bij de CFSK neer te leggen. Voor het handelen van de CFSK 
wordt wel een procedure afgesproken, zie de aangehechte notitie voor toelichting. 

2. Vaststellen websitevoorstel (reactie gewenst van koepeldirecteuren)
Het heeft de voorkeur om een gezamenlijke website namens de koepels online te zetten. Met het
ontwikkelen van een gezamenlijke website hebben we één centrale locatie waar we één geluid laten
horen. Dan is, met de sectorrapportage in ons achterhoofd en de aandacht die dit op zal leveren, één
ladingsplek voor onze content wenselijk.

Met vriendelijke groet, 
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TER INFORMATIE 

Aan  
 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Auteur 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
22 februari 2021 

Kenmerk 
DGKE-K / 21052165 

Bhm: 21054417 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
 Verbond van Verzekeraars (VvV) wilt 

graag een afspraak met u, over duurzaamheid & Klimaat in het kader van de 
komende verkiezingen en de formatie. U heeft om advies hierover gevraagd 

Advies 
 verzoeken om gesprek over te nemen, tenzij u graag wilt kennismaken met 

   

Kernpunten 
• Verzekeraars zijn de laatste jaren vrij actief m.b.t. effecten van

klimaatverandering op verzekeringen en investeringen.
• Verbond van Verzekeraars is één van de opstellers en ondertekenaars van

het klimaatcommitment, onderdeel van het klimaatakkoord.
• In dit commitment beloven alle ondertekenaars dat zij 1) al hun

investeringen en beleggingen in lijn brengen met de doelen van
Parijsakkoord, 2) zij uiterlijk in 2022 daartoe een actieplan publiceren en
3)Jaarlijks over hun voortgang rapporteren door klimaatimpact van alle
investeringen en beleggingen in kaart te brengen.

• Ook op Europees niveau is het onderwerp actueel, o.a. in de
onderhandelingen over kapitaaleisen en de samenhang met
klimaatrisico’s.

• Verzekeraars hebben diverse malen aangegeven geschrokken te zijn van
hun eigen durf door dit commitment te ondertekenen, en zien ook diverse
beren op de weg. Deze beren (administratieve lasten, onvoorziene
omstandigheden, mogelijk te strenge overheid) bespreekt men graag op
hoog niveau.

• Verbond geeft wel aan nog steeds achter commitment te staan.
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Van:  
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 12:07 
Aan:  

 
CC:  
Onderwerp: RE: Ronde tafel klimaatcommitment EU landen  

Beste allen, 

Zoals zojuist in mijn andere email aangegeven zal  vanaf a.s. maandag mijn werkzaamheden 
overnemen voor de WG Internationaal. Ik heb hem op de hoogte gesteld van onderstaand idee en hij 

zal dit in samenwerking met  oppakken.  

Het is een mooi concept en hopelijk komt er iets concreets uit. Veel dank voor jullie inzet op ook dit 

thema!  

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 14:25 
Aan: @nvb.nl>; @nvb.nl>;  

@minfin.nl>; @verzekeraars.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Ronde tafel klimaatcommitment EU landen  

Beste allen, 

Hartelijk dank voor ons gesprek afgelopen woensdag. Bij deze een korte terugkoppeling en in bullets 

een eerste opzet voor mogelijk event. Graag jullie aanvullingen hierop m.b.t. sprekers en eventueel 
andere ideeën.  

We zouden er ook nog aan kunnen denken om het aan het ZWI/NL initiatief over meetmethodes te 
koppelen, dat zich inzet voor de juiste toepassing van meetmethodes. Spanje is daar al bij 
aangesloten, maar de andere landen zijn zeer welkom in dat initiatief. Daar zal ik intern met collega’s 
ook nog voor de mogelijkheden over doorpraten. 

Groet, 
 

Terugkoppeling 
Het Klimaatcommitment van Nederland kan ter inspiratie dienen voor andere landen, maar de context 

is per land afhankelijk en het klimaatcommitment is daarom moeilijk te dupliceren. Handleiding 
klimaatcommitment van NL specifiek daarom niet perse interessant. Zou wel interessant zijn om 
gezamenlijk met andere Europese landen te kijken hoe iedereen invulling geeft aan het eigen 
klimaatcommitment, door met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen/obstakels en best 

practices. Mocht dit een interessant gesprek zijn kan hieruit een document (uitdagingen, best practices 
etc.) worden geproduceerd dat relevant kan zijn voor landen die nog geen klimaatcommitment 
hebben. Binnen Europa maar ook wereldwijd. Dit zou tijdens de COP gepresenteerd kunnen worden, 

maar door de grote onzekerheid rondom het plaatsvinden van de COP natuurlijk nog te betwisten of er 
plek is voor dit soort evenementen. Zouden ook los / gelinkt aan COP dit event online voor het bredere 
international finance platform uitzetten. Of via Coalition of Finance ministers netwerk bijvoorbeeld.  

Gesloten ronde tafel event – Klimaatcommitment in meerdere landen 
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Doel: Uitwisselingen van ervaringen van landen/organisaties over de uitdagingen en best practices 
rondom het opzetten van een klimaatcommitment.  
Deelnemers  

Landen en organisaties die primair werken aan een klimaatcommitment. 
Uit ieder land 1 overheidsvertegenwoordiger en 1 vertegenwoordiger van de private sector (banken en 
pensioenfondsen beiden vertegenwoordigd).  

- Duitsland
- Spanje
- Oostenrijk

- Nederland
- Scandinavisch land

Interessante organisaties 
- UNPRI

- Europese koepel
- IPFS
- Climate Action 100+ (bijv. Robeco onderdeel van)

 kan eventueel modereren).
Mogelijke uitkomst: Mocht dit een interessant gesprek zijn waarin partijen dezelfde vragen en 
uitdagingen hebben en/of veel kunnen leren van elkaars best practices is het interessant om op basis 

van deze discussie een outcome document op te stellen. Deze kan gedeeld worden met landen (binnen 
of buiten EU), om ze te inspireren om ook over te gaan op een klimaatcommitment en alvast een beeld 
schetsen van wat daar mogelijk bij komt kijken.   

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie – Directie Klimaat 

Ministerie for Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  

PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
M +31 (0)6   

E @minezk.nl 
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Aan 
 

Gesprek , Verbond van Verzekeraars 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Behandeld door 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
4 maart 2021 

Kenmerk 
DGKE-K / 21065232 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Verbond van Verzekeraars gaat graag met u 
in gesprek over de formatie, de vooruitzichten van klimaat, en de rol van 
verzekeraars daarin. Het gesprek heeft geen formele agenda.  

 schuift aan ter ondersteuning. 

Mogelijke gespreksonderwerpen: 
• Verzekerbaarheid van zonnepanelen
• Voortgang klimaatcommitment
• Inprijzen klimaatrisico’s

Verzekerbaarheid van zonnepanelen 
U kunt nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat verzekeraars aan de 
voorkant duidelijk communiceren over de eisen die zij stellen aan zon op dak. Op 
die manier kunnen ondernemers en energiecoöperaties hier rekening mee houden 
in hun businesscase en wordt voorkomen dat beide partijen in een later stadium 
voor verrassingen komen te staan 

Toelichting: 
• Er is veel te doen geweest rondom de verzekerbaarheid van zonnepanelen op

daken. Door de werkgroep verzekerbaarheid (het Verbond van Verzekeraars,
Holland Solar, Techniek Nederland en de brandweer) wordt gewerkt aan
richtlijnen, voorbeeld clausules en een gedragscode zon op dak.

• Dit helpt met het verbeteren van de communicatie over het onderwerp, maar
neemt de kern van het probleem niet weg:  verzekeraars lijken niet bereid
lijken om in bepaalde gevallen de risico’s van zon op dak te dragen.
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Pagina 2 van 2 

Directoraat-generaal Klimaat en 
Energie 
Directie Klimaat 

Kenmerk 

DGKE-K / 21065232 .  
Voortgang klimaatcommitment 
U kunt vragen hoeveel verzekeraars concreet aangeven niet aan het 
klimaatcommitment te kunnen voldoen, en hoe het VvV deze verzekeraars 
ondersteunt 

Toelichting: 
• Een aantal kleine verzekeraars geeft aan het klimaatcommitment financiële

sector (onderdeel van het klimaatakkoord) niet waar te kunnen maken, en wilt
uit het commitment stappen.

• Vanuit de overheid en de banken was er zorg voor precedentwerking van een
formele uittredingsprocedure, en tegelijkertijd begrip voor het
overenthousiasme van kleine ondertekenaars.

• Er is echter wel afgesproken in het commitment dat grotere partijen de
kleinere vooruit helpen.

• Als compromis is daarom gekozen voor een informele piepsysteem voor dit
jaar. Omdat de rapportageverplichting formeel pas vanaf dit jaar geldt, mogen
partijen die zich melden uittreden. Geen piep = verplichting blijft in stand.

Inprijzen klimaatrisico’s 
Binnen Europa is zeer actieve discussie gaande over inprijzen klimaatrisico’s in 
commerciële bedrijfsvoering. U kunt vragen welke ontwikkelingen VvV hierin van 
belang acht de komende jaren.  



Van:  
Verzonden: donderdag 15 april 2021 16:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken 

Ha collega’s, 

Dank nog voor de voorbereiding. Al even met  voer gebeld. Het is lastig voor alle deelnemers 

(incl mijzelf) om de verhouding tussen werkgroepen/platform duurzame financiering etc. te blijven 
zien. Daarom geeft het gesprek hier soms ook allemaal wat ‘inert’ beeld, terwijl er veel gebeurt. Gaan 
we een keer intern even op verder praten. Kunnen we internationale ontwikkelingen en ontwikkelingen 
op die ‘sprints’ beter voor het voetlicht brengen? 

Verder gesproken over uittreding kleine partner (akkoord, weinig communicatie over) en brief Dufas 
over publicatie reductiedoelen. Issue daar bleek vooral te zijn dat men de verbinding zoekt met allerlei 

internationale momenten rondom publicatie hogere doelstellingen van fin sector (bv initiatief met 
).  

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 14 april 2021 16:56 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: CFSK | agenda + stukken 

Beste  

Hierbij de annotatie voor het overleg van het financiële commitment morgen. Met Fin overlegd, we 

zitten er voor vrijwel alle onderwerpen hetzelfde in.  

Niet op de agenda, wel voor in het achterhoofd: Vandaag met NVB besproken hoe we een 
verdiepingsslag kunnen maken op sommige thema’s waar discussie over financiering vast zit. Twee 

trajecten die daarbij interessant zijn: BMKB en kleinschalige financiering gebouwde omgeving. Over 
dat eerste onderwerp overlegt  morgen met NVB.  

Groet, 
 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 14:30 
Aan @nvb.nl>; @samhoud.com @samhoud.com>; 

@verzekeraars.nl' @verzekeraars.nl>; @dufas.nl>;  
@pensioenfederatie.nl>; @minfin.nl>;  

@minezk.nl>; @ing.com>;  
@robeco.nl>; @apg-am.nl' @apg-am.nl>; 

@asr.nl' @asr.nl>; @minezk.nl> 
CC: @nvb.nl>; @minfin.nl>; 

@minezk.nl>; @verzekeraars.nl>;  
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@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl; @dufas.nl>;  
@nvb.nl>; @nvb.nl> 

Onderwerp: CFSK | agenda + stukken 

Beste Commissieleden, 

Donderdag 15 april 2021 van 10:30 – 12:00 uur vindt de Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment plaats. Aangehecht de agenda + stukken voor de vergadering. Mochten jullie vragen 
hebben voorafgaand aan de vergadering, dan hoor ik dat graag. 

Ik wens jullie alvast een fijn weekend. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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1/1 

AGENDA 

Datum en tijd: 15 april 2021, 10:30 - 12:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

1 Opening en mededelingen 

2 Verslag vorige vergadering (ter vaststelling) 

3 Uittredingsverzoek partij Klimaatcommitment (ter vaststelling) 

Zie bijlage. Behandeling van het verzoek van de Onderlinge Verzekeringmaatschappij "SOM" U.A. om zich 

terug te trekken uit het Klimaatcommitment. 

4 Reductiedoelstellingen financiële instellingen (ter bespreking) 

Zie bijlage 

5 Internationale inzet (ter bespreking) 

Mondelinge toelichting over de acties van de Werkgroep Internationaal onder de vlag van het Platform voor 

Duurzame Financiering. Welke acties kan de CFSK nemen die in lijn zijn met de Werkgroep Internationaal? 

6 Sprints financiering van de energietransitie (ter bespreking) 

Zie bijlage. 

7 Sectorinitiatieven biodiversiteit (ter bespreking) 
Zie bijlage met een overzicht aan sectorinitiatieven op biodiversiteitsgebied. Welke kansen zien we voor 
gezamenlijke actie onder de vlag van de CFSK? 

8 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 
N.t.b.

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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De Meern Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon

Onderlinge Verzekeringmaatschappij “SOM” U.A.  |  Postbus 104, 3454 ZJ De Meern 
Meernd jk 11, 3454 HM De Meern  |  Tel. 030 – 669 1210  |  Fax: 030 – 669 1219  |  info@ovmsom.nl  |  www.ovmsom.nl 

IBAN: NL35 INGB 0672 6426 89  |  BIC: INGBNL2A  |  K.v.K. Utrecht: 30146552 

22 maart 2021 nb Klimaatakkoord 030-

Betreft : uittreding klimaatakkoord 

Geachte mevrouw de Vries 

Hierbij dien ik het verzoek in om als Onderlinge Verzekeringmaatschappij “SOM” U.A. uit het klimaatakkoord 
te mogen treden.  

Wij onderschrijven de doelstellingen van het klimaatakkoord volledig. We kwamen er echter al snel achter 
dat we als zeer kleine organisatie met een beperkt belegd vermogen vrijwel onmogelijk aan de gestelde 
eisen kunnen voldoen. Overleg met onze externe vermogensbeheerder versterkte deze gedachte. 

Uiteraard blijven we graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en haken we graag aan als de regels 
proportioneel toepasbaar zijn voor onze kleine organisatie.  

Met vriendelijke groet, 

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
t.a.v. Mevr. F. de Vries
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Memo 

Aan Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment 

Van  DUFAS 

Datum 9 april 2021 

Onderwerp Bespreken verwachtingen en aanpak van 

de reductiedoelstellingen 

In het klimaatcommitment hebben we toegezegd in 2022 de reductiedoelstellingen te 

publiceren. Wij denken dat de reductiedoelstellingen in de aankomende Commissie 

vergaderingen een vast punt op de agenda moeten worden en zouden graag in de 

Commissie de volgende punten afstemmen: 

1. Wat hebben we voor ogen bij publicatie van de reductiedoelstellingen?

Streven we naar een overkoepelende doelstelling van het klimaatcommitment of laten we 

het alleen een individuele aangelegenheid van de instellingen?  Integreren we de 

doelstellingen in de rapportage van KPMG of maken we daar een aparte publicatie van? 

2. Wat spreken we af over de timing van de rapportage van de

reductiedoelstellingen in 2022? Laten we dit gelijk lopen met de CFSK

rapportage van dat jaar of doen we dit apart? Hoe gaan we naar de toekomst

toe om met updates en uitbreidingen?

Voor het opstellen van de reductiedoelstellingen zijn de instellingen afhankelijk van de 

beschikbare data. De verwachting is dat naar de toekomst toe er meer data beschikbaar is en 

de reductiedoelstellingen op meer activiteiten kunnen worden geformuleerd en eerdere 

doelstellingen worden aangepast. Dit betekent dat er op de doelstellingen van 2022 nog 

aanvullingen en correcties gaan volgen. 

3. Hoe pakken verschillende instellingen de reductiedoelstellingen aan? Welke

uitdagingen lopen zij tegenaan?

Bij de asset managers wordt al duidelijk dat er behoorlijk wat verschillen in aanpak zal zijn 

tussen de instellingen. Het gaat hierbij om verschillende keuzes van asset classes die in 

scope zullen zijn, verschillen in referentiejaar voor de doelstellingen en ook dat sommige 

instellingen alleen scope 1 en 2 emissies meenemen en andere ook (gedeeltelijk) scope 3. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij andere koepels ook speelt.  

4. Wat is nodig aan management van verwachtingen naar de stakeholders?

Het is belangrijk om de reductiedoelstellingen goed in perspectief te plaatsen. We willen  

voorkomen dat stakeholders zich blind staren op één cijfer voor 2030 (bijvoorbeeld de -55% 

van de Green Deal). Het is belangrijk om de verwachtingen te managen dat de range aan 

doelstellingen binnen de sector wellicht behoorlijk breed gaat zijn. Wat kunnen we in 2021 al 

doen om deze boodschap in 2022 goed te laten landen?  
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• Doel: Uitvoeren van een belofte uit het Klimaatcommitment “De betrokken partijen nemen deel aan de
financiering van de energietransitie en aanvaarden hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet
& regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen.”

• Uitgangspunten: Hoe concreter het onderwerp van de sprint is, hoe beter we de juiste personen erbij kunnen
zoeken. De sprint moet een oplosbaar probleem zijn, het moet voorzien in een behoefte en het moet duurzaam
zijn in aansluiting op het beleid van de Rijksoverheid.

• Vertrekpunten: Gesprek met Invest-NL over een aantal relevante casussen, het rapport van de studiegroep Van
Geest, knelpunten gesignaleerd door uitvoeringstafels Klimaatakkoord

• Knelpunten transitie (welke prioritering?): financieringsuitdagingen (wat is commercieel mogelijk of niet-
commercieel op te lossen), ruimtelijke ordeningsvraagstukken, uitdagingen governance/coördinatie, capaciteit
elektriciteitsnet (kan op termijn capaciteit windenergie niet kwijt), wereldwijde stikstofproblematiek, onmogelijk te
verduurzamen (bijv. oud vastgoed woningmarkt) en innovatieve technieken.

• Verdeling van taken: niet iedereen hoeft aan dezelfde sprint mee te werken. Bijvoorbeeld de bankensector sprint
is bijdragen aan ontwikkeling financieringsconstructie om voor de gebouwde omgeving Paris Proof betaalbaar te
maken.

• Vraag: Wat zijn de wederzijdse verwachtingen over de rol van de sector en de overheid? Als de financiële sector
zich richt op financieringsdilemma’s krijgt slechts een onderdeel van de huidige problematiek aandacht. Hoe kan
de overheid bijdragen aan het verbeteren van de business case van klimaat-investeringen om de transitie te
versnellen?

Sprints financiering van de energietransitie 

Nederlandse Vereniging van Banken

1
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NOTITIE 

Aan: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum: 9 april 2021 

Referentie: N5030 

Betreft: Overzicht van sectorinitiatieven biodiversiteit 

Ter bespreking. Biodiversiteit is een ‘nieuw’ onderwerp in de financiële sector en het staat hoger op de 

agenda. Zo hebben partijen uit de sector gewerkt aan de Finance for Biodiversity Pledge en zijn er 

acties ondernemen binnen de Werkgroep Biodiversiteit onder de vlag van het Platform voor Duurzame 

Financiering (PvDF). 

Wereldwijd neemt de biodiversiteit in hoog tempo af, terwijl veel grondstoffen en economische 

sectoren direct of indirect afhankelijk zijn van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. 

Op de lange termijn kan de schade door verlies aan biodiversiteit naar schatting oplopen tot tussen de 

€ 1,7 – 3,9 miljard per jaar. Ter vergelijking: de economische langetermijnschade als gevolg van 

broeikasgassen wordt (op basis van cijfers uit 2008) geschat op rond de EUR 1,5 biljoen per jaar. 

Van 11 – 24 oktober ’21 vindt in Kunming, China de vijftiende biodiversiteitsconferentie plaats. De 

president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft landen opgeroepen om deze top 

te gebruiken om een Paris-style agreement voor biodiversiteit op te stellen. In het licht van deze en 

andere ontwikkelingen wordt de CFSK gevraagd om de inzet te beoordelen en te bepalen of (en 

welke) acties we gezamenlijk willen (en ook kunnen) doen. Of wordt het onderwerp momenteel 

adequaat opgepakt onder de vlag van het PvDF? 

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijke sectorinitiatieven: 

Finance for Biodiversity Pledge 

Dit is een wereldwijd initiatief van financiële instellingen. Door als financiële instelling te committeren 

aan de pledge, wordt er toegezegd om biodiversiteit te beschermen en te herstellen door middel van 

financiële activiteiten en investeringen in de aanloop naar COP15 in China. Verbonden NL leden zijn: 

ABN AMRO, Achmea Investment Management, ACTIAM, Aegon Nederland, ASN Bank, ASR 

Nederland, Klaverblad, Rabobank, de Volksbank, NN Investment Partners, NWB Bank, Robeco, en 

Triodos Bank 

Platform voor Duurzame Financering – Werkgroep Biodiversiteit 

Hier zijn acht financiële instellingen bij aangesloten om kennis en ervaring uit te wisselen. De 

werkgroep heeft het rapport ‘Biodiversity: Opportunities & Risk for the Financial Sector’ gepubliceerd. 

Hierin wordt het belang van biodiversiteit onderstreept, wat het betekent dat dit afneemt, de risico’s die 

dit met zich meebrengt voor de financiële sector en de stappen die genomen dienen te worden om 

biodiversiteit te integreren in financiële besluitvorming. Lid van de werkgroep zijn: Actiam, APG, ASN 

Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco, NWB Bank, ministerie van LNV en het Erasmus Platform for 

Sustainable Value Creation. 
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Geannoteerde Agenda Commissie Financiële sector Climaatcommitment 

15 april 10:30 – 12.00 

MS Teams 

Agenda 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering

Inbreng: akkoord

3. Uittredingsverzoek partij klimaatcommitment (ter vaststelling)

Inbreng:

akkoord

Bij discussie kun je herhalen dat het wat ons betreft gaat om een éénmalige uittreding,

voordat rapportage over het commitment formeel van start gaat.

Toelichting:

• Een kleine verzekeraar (<20 mln belegd vermogen, 16 werknemers) geeft aan de

voorwaarden van het commitment niet waar te kunnen maken, en overenthousiast te

hebben getekend.

• Er is tijdens vorige werkgroep besloten om deze verzekeraar de kans te geven om zich

terug te trekken.

• Daarbij is ook gekozen om hier geen grote uittredingsprocedure voor op te stellen.

Terugtrekken uit het commitment door overmacht moet beperkt blijven, en alleen op

eigen initiatief van de betreffende (kleine) partij

• Dit jaar is in feite het eerste jaar dat partijen moeten rapporteren over de

klimaateffecten van de portefeuille. Terugtrekken uit het commitment voor deze

officiele eerste rapportage veroorzaakt o.i. beperkt reuring, en niet onlogisch dat

sommige kleine partijen er nu achter komen hoeveel werk het is.

• Wel de wens dat deze kleine partijen zich op termijn weer aansluiten, als bijv. het

meten verder gestandaardiseerd is.

• Fin deelt deze inzet

4. Reductiedoelen Financiële instellingen (Belangrijk punt!)

In de brief stelt Dufas de volgende vragen, daaronder meteen het inhoudelijke antwoord:

1. Wat hebben we voor ogen bij publicatie van de reductiedoelstellingen?

Dat instellingen transparant zijn over de klimaatimpact van hun portefeuille, en 

inzichtelijk maken hoe zij die portefeuille in lijn denken te brengen met de 

doelen van akkoord van Parijs. Dit is allemaal zo afgesproken in het 

commitment.  

2. Wat spreken we af over de timing van rapportage reductiedoelstellingen in 2022?

Dit is onderdeel van de rapportage die in oktober 2022 door KPMG wordt 

opgesteld, daarnaast rapporteren instellingen individueel over hun 

doelstellingen.  

3. Hoe pakken verschillende instellingen reductiedoelstellingen aan?

Geen inbreng, aan de sector. Wel heel goed als ze hier meer onderling over 

gaan uitwisselen.  

4. Wat is nodig aan management verwachtingen stakeholder?

Vooral aan de koepels. Daarbij wel van belang om onderscheid te maken 

tussen investeringen binnen Europa en buiten Europa.  
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Toelichting 

• Dufas heeft brief gestuurd met als onderwerp ‘bespreken verwachtingen en aanpak van

de reductiedoelstellingen’

•  is normaal gesproken zeer steunend in commitment, deze brief leest

soms als terugonderhandelen maar dat berust mogelijk op misverstand. Goed om op te

helderen

5. Sectorinitiatieven biodiversiteit.

Inbreng: Zeer mooi onderwerp, maar wat ons betreft geen onderdeel van klimaatcommitment. 

Toelichting: 

• Onderwerp is recent onderdeel geworden van het Platform voor Duurzame Financiering.

Daar ligt het logisch belegd. Het lijkt wat dubbelop om dat nu ook weer onder

commitment te doen.

• Ook niet duidelijk welke onderdelen dan men exact zou willen oppakken, en welke

acties daarbij horen. Hoog ‘tot slot vinden we biodiversiteit belangrijk’-gehalte

5.1.2.e





Van:  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 21:33 
Aan:  
Onderwerp: Re: Mondelinge vraag GL over klimaatdoelen en investeerders deadline 14h 

vandaag 

Tnx! 

Vriendelijke groet,  

Op 17 mei 2021 om 21:17 heeft @minezk.nl> het 
volgende geschreven: 

Krijg je morgen via secretariaat. Heb m zelf al geweigerd ivm afwezigheid dus kan hem 

ook niet doorsturen..

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 21:15 
Aan @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Mondelinge vraag GL over klimaatdoelen en investeerders deadline 14h 
vandaag 

Dank , heb jij ook een link of zo? Heb niks in de agenda hierover 

Vriendelijke groet,  

Op 17 mei 2021 om 19:21 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

Veel dank! Iets aangepast (stukje over essay) zodat mezk dat ook kan 
uitspreken. 
Voor de vb zijn  uitgenodigd

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 18:40 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
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Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over klimaatdoelen en 
investeerders deadline 14h vandaag 

Dit is hem dan hoop ik.

Laat je weten hoe het eventueel verder gaat? 

Krijgen een of meer van ons indien nodig een uitnodiging voor morgen 
9.30?

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directoraat-generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C Noord | 3e etage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 70  / + 31 6  

@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
........................................................................ 

Werkdagen van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er 
dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen bij 
de receptie.

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 18:20 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Mondelinge vraag GL over klimaatdoelen en 
investeerders deadline 14h vandaag 

Dank! Wil je deze twee lijnen nog aanpassen naar qena’s? 

- Investeringen versus kosten

- Commitment etc
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Op 17 mei 2021 om 17:41 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

Nu denk ik een veel concretere redeneerlijn. 

Ook een Q&A toegevoegd.

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directoraat-generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C Noord | 3e etage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 70  / + 31 6  

@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat
........................................................................ 

Werkdagen van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bezoekt u binnenkort 
een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen bij de receptie.

Van:  
@minezk.nl>  

Verzonden: maandag 17 mei 2021 16:42 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

CC:  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Ik zou beetje terughoudend zijn met DNB slaan. Het 

kabinet is al een tijd demissonair en al sinds 
klimaatnota 2020 gebeurt er niets echt iets in concrete 
zin, behalve uitvoering wat we hebben afgesproken.  

Wat je wel kunt zeggen is dat in het Klimaatakkoord 
een duidelijke marsroute is uitgestippeld en dat daarin 
ook verschillende maatregelen zitten die erop gericht 

zijn om onrendabele toppen te verkleinen. Tevens is de 

financiele sector aan boord met een stevig 
commitment.
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Echter, het is niet genoeg: daarom liggen grote keuzes 
in het verschiet. 
DNB wijst daar terecht op. En daar zijn we het volgens 

mij gewoon mee eens. Dat is ook de boodschap van het 
rapport Van Geest en van het rapport IBO financiering 
energietransitie trouwens. Beide rapporten wijzen er 

heel duidelijk op dat het zonder nieuwe beleidskeuzes 
van overheden gewoon niet gaat lukken.

Van:  
@minezk.nl>  

Verzonden: maandag 17 mei 2021 16:29 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

CC:  
@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Mis de ambitie en mag inderdaad wel concreter. DNB 
geeft aan dat wij geen visie hebben. Daar mogen we 
best op terug slaan. Volgens mij hebben we een visie in 
2020 gestuurd die nu ook nog up to date is. En TIKIE. 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 16:25 
Aan @minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Dag  

Het is nog steeds vaag: wat is het punt dat de minister 

moet maken? 
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Wil je de rest omvormen naar QenA’s en de gevraagde 
QenA’s toevoegen? 

Groet,
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 15:59 
Aan @minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Zie een nieuwe versie. 

Ik heb de redeneerlijk beperkt tot het punt dat MEZK 
moet maken en de opmerkingen over het essay naar 
de ‘factsheet’ over het essay aansluitend verplaatst.

Uit het FD artikel of de vragen, krijg ik niet de indruk 

dat iemand dat essay zelf heeft gelezen. Het lijkt me 

daarom sterk dat de MV op onderstaande 4 factoren 
ingaan. Ik heb ze uit de voorbereiding gehaald. Ik denk 
dat als het hier onverhoopt toch over gaat, we dan 

terug moeten vallen op de opmerkingen over het essay 
zelf zoals nu direct na de redeneerlijn opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directoraat-generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C Noord | 3e etage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 70  / + 31 6  

@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat
........................................................................ 

Werkdagen van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bezoekt u binnenkort 
een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen bij de receptie.

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 15:27 
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Aan: @minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Dag  

De lijn is nog best vaag/ hoog over. Wat is het punt dat 

de minister moet maken? Wil je daar de lijn op 
aanpassen? 
Zie wat kleine punten in de bijlage ook. 

Verder: kun je 5 QenA’s maken van onderstaande 
punten? Naam aan dat de indiener van de MV hierop in 
zal gaan. 

• De auteurs van het essay

geven vier algemeen geldende 

factoren bij financiering die 

van belang zijn:

1. Is er een knelpunt met

betrekking tot een 

onrendabele top?

2. Is er een knelpunt met

betrekking tot de 

kredietnemer 

(kredietwaardigheid)?
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3. Is er een knelpunt met

betrekking tot de beschikbare 

liquiditeit?

4. Is er een knelpunt gezien

vanuit de kredietverstrekking 

(de financierder)?

• Als er een onrendabele top is

en deze niet kan worden 

weggenomen, dan zijn de 

overige 

financieringsknelpunten 

volgens de auteurs irrelevant.

Veel dank! 
Groet,

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 14:30 
Aan @minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 
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Hierbij een voorbereiding met de opmerkingen van 
 erin verwerkt.

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directoraat-generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C Noord | 3e etage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................  
T +31 70  / + 31  

@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat
........................................................................ 

Werkdagen van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bezoekt u binnenkort 
een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen bij de receptie.

Van:   
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:19 
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Graag jullie akkoord of eventuele opmerkingen bij 
bijgevoegde voorbereiding. 

Essay hier te vinden: Aanbieding IBO Financiering 
Energietransitie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directoraat-generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C Noord | 3e etage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 70  / + 31 6  

@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat
........................................................................ 
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Werkdagen van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bezoekt u binnenkort 
een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen bij de receptie.

Van:  
@minezk.nl>  

Verzonden: maandag 17 mei 2021 12:50 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Hallo 

We lezen graag mee vanuit B&I/Top.

Groet,

Van:  
@minezk.nl>  

Verzonden: maandag 17 mei 2021 11:36 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Mondelinge vraag GL over 
klimaatdoelen en investeerders deadline 14h vandaag 

Hoi , ik kopieer  in. Hij is betrokken 
geweest bij het IBO financiering energietransitie. IK 
kijk er nu even met hem naar..

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 11:35 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

CC:  
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@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Mondelinge vraag GL over klimaatdoelen 
en investeerders deadline 14h vandaag 

Dag  

Ben ik bij jullie aan het juiste adres? 
Kunnen jullie onderstaande mondelinge vraag 
voorbereiden volgens bijgaand format? Deadline 

vandaag 14h (NB. Deadline is vervroegd ivm werkwijze 
nieuwe minister, die wil de stukken altijd op maandag 
al zien en dinsdagochtend bespreken. Bespreking is 

dan dinsdagochtend om 9.30h). 

- het lid VAN DER LEE (GroenLinks) aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de
klimaatdoelen in gevaar zijn door een gebrek aan
investeerders (Fd.nl, 17 mei 2021)

Groet, 
 

  
 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Bureau Bestuursraad 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T: 06  
E: @minezk.nl 

<FORMAT 2021-05-17 MV GL vd Lee over bericht FD dat 
de klimaatdoelen in gevaar zijn door een gebrek aan 
investeerders.docx> 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 15:03 
Aan:  
CC:  

@pensioenfederatie.nl';  
@verzekeraars.nl

Onderwerp: RE: Brief aan de informateur inzake klimaattransitie 

Dank  en collega’s, hopelijk heeft de brief de gewenste impact. Duidelijkheid/zekerheid bieden 
over de gewenste transitie en de rol van private partijen daarin staat ook hoog op onze agenda. 

Hopelijk komt men daar in de formatie een stap verder mee! 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 17:29 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @nvb.nl>; @nvb.nl>; 

@pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl>;  
@dufas.nl>; @verzekeraars.nl 

Onderwerp: Brief aan de informateur inzake klimaattransitie 

Beste    

Bijgaand vind je de brief die de samenwerkende partijen onder het Klimaatcommitment van de financiële 
sector - Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Dutch 
Fund and Asset Management Association - deze week naar informateur Mariëtte Hamer hebben gestuurd. 

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met mij of één van de andere partijen. 

Hartelijke groet, 

 
 

t+ 31 (0)20 
m+31 (0)6 

www.nvb.nl 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 17:18 
Aan: @nvb.nl'; @pensioenfederatie.nl' 
CC:  
Onderwerp: RE: Gevraagd: beschikbaarheid brainstorm Europese Klimaatcommitments 

Fin. sector | WG internationaal 

Dag allemaal,

Helaas moet ik deze bijeenkomst morgenmiddag om 16:00 annuleren vanwege omstandigheden.
Zouden jullie kunnen aangeven of jullie beschikbaar zijn op de volgende data?

Wo 2 juni om 16:00
Vrij 4 juni om 15:00

Do 10 juni om 13:00

Alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groet,

..............................................................................................
Directie Klimaat

Directoraat-Generaal Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
.............................................................................................. 

@minezk.nl | M: +31 6 
www.linkedin.com/in

Van:   
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:07 
Aan: @verzekeraars.nl>; @nvb.nl @nvb.nl>; 

@pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Gevraagd: beschikbaarheid brainstorm Europese Klimaatcommitments Fin. sector | WG 
internationaal 

Dag allen,

Dank  voor de oplettendheid: 24 mei is inderdaad Tweede Pinksterdag. Dit verklaart waarom de 
agenda’s van  op die dag zo mooi beschikbaar waren.
Mijn excuses.

Werkt 27 mei om 16:00 voor jullie? Alvast dank!

Groeten,
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Van: @verzekeraars.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 11:53 
Aan: @minezk.nl>; @nvb.nl' @nvb.nl>; 

@pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Gevraagd: beschikbaarheid brainstorm Europese Klimaatcommitments Fin. sector | WG 
internationaal 

Hoi , 

Dank voor je mail. 

24 mei is het Tweede Pinksterdag, ik was eigenlijk van plan dan niet te werken ☺ 

Groeten, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 11:12 
Aan @nvb.nl' @nvb.nl>; @pensioenfederatie.nl' 

@pensioenfederatie.nl>; @verzekeraars.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Gevraagd: beschikbaarheid brainstorm Europese Klimaatcommitments Fin. sector | WG 
internationaal 

Beste 

Tijdens de afgelopen werkgroepbijeenkomst spraken we af om in klein comité verder te spreken over 
hoe we een concrete actie kunnen hangen aan het promoten van klimaatcommitments in Europa. 

Schikt voor jullie de volgende datum? Maandag 24 mei om 16:00?

Ben benieuwd naar jullie reacties. Hopelijk tot snel! 

Hartelijke groet,

..............................................................................................

Directie Klimaat
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
.............................................................................................. 

@minezk.nl | M: +31 6 

www.linkedin.com/in

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 10:38 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: RE: Te plannen vergadering met Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment (CFSK) 

Ja, eerst  

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 10:16 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Te plannen vergadering met Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) 

 

Jij ben op beide data met vakantie. 

 vragen voor vervanging? 

Met vriendelijke groet, 
 

06

Van @nvb.nl>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:48 
Aan: @samhoud.com>;  

@verzekeraars.nl>; @dufas.nl>; 
@pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl>;  

@minfin.nl>; @minezk.nl>;  
@robeco.nl>; @asr.nl' @asr.nl>;  

@apg-am.nl>; @rabobank.nl> 
CC: @nvb.nl>; Directie NVB @nvb.nl>;  

@nvb.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: Te plannen vergadering met Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) 

Beste allen, 

Mij is wederom gevraagd een vergadering te plannen met deelnemers van CFSK. 

Ik realiseer me dat het kort dag is. Ik heb twee opties: 
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▪ Woensdag 30 juni van 10:00 – 12:00 uur of
▪ Dinsdag 6 juli van 10:00 – 12:00 uur

Deelnemers: 
• Voorzitter

- Femke de Vries

• Koepelvertegenwoordigers
-  (NVB)
-  (Verbond)
-  (DUFAS)
-  (Pensioenfederatie)

•  (MinFin)/  (EZK)

• Experts financiële instellingen
-  (Robeco)
-  (Rabo)
- Jack Julicher (a.s.r.)
-  (APG)

Hopelijk vinden we een moment. Fingers crossed  

Hartelijke groet,  

  
 

t +31 (0)20  
m +31 (0)6  

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, telefoon en e-mail.   
We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft u 
een andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl.  
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Van: @nvb.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:41 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Gevraagd: belletje over Klimaatcommitments 

Hoi  

Fijn dat je hier direct achteraangegaan bent. Stuur maar een uitnodiging voor woensdag 16 juni om 
13:30 uur aan mij en  (optioneel). 

Ik heb van de week ook gesproken met jouw collega . Ze gaf dat jullie met gebrek aan 
capaciteit zitten, maar dat ze graag informeel contact houdt met ons en meedenkt over voorstellen. 

 heeft de contacten met de Britten begreep ik, daar zou ze me ook over op de hoogte houden. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:25 
Aan @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Gevraagd: belletje over Klimaatcommitments 

Hi  

Net even met  gebeld.  
Heb jouw idee even toegelicht en we gaan mee in de redenering dat het zonde zou zijn om alles over de 
zomer heen te tillen. Zullen we komende week even schakelen over wat precies de wederzijdse 
verwachtingen zijn? Proberen we van daaruit meters te maken.  

Kan jij op één van beide tijdstippen en data? 

• Wo 16 juni om 13:30

• Do 17 juni om 13:30

Feel free om iemand anders te laten aansluiten indien dat wenselijk is. 

Hoor graag van je! 

Groet, 
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.............................................................................................. 
Directie Klimaat 
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
.............................................................................................. 

@minezk.nl | M: +31 6 
www.linkedin.com/in/

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @minfin.nl> 
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 11:30 
Aan:  
Onderwerp: FW: Zomerversie sectorrapportage Klimaatcommitment 
Bijlagen: Conceptrapport 30-7-2021.pdf 

Urgentie: Hoog 

Ha  

Zie onderstaande mail over het klimaatcommitment. Ik kreeg van  een out-of-office tot 24 
augustus. Weten jullie wie achtervang is op het klimaatcommitment?  

Groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2021 12:33 
Aan: @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
CC: @nvb.nl> 
Onderwerp: Zomerversie sectorrapportage Klimaatcommitment 
Urgentie: Hoog 

Hi  

Het aangehechte Pdf-bestand is de zomerversie van de sectorrapportage. Graag bel ik apart met  
 om me te informeren over hoe dit document intern wordt opgepakt. Deze week zullen we ook 

een overzicht van de tijdslijnen met jullie directeuren (die in de CFSK zitten) delen. 

Alle getallen in het concept zijn nog geel gemarkeerd. In de laatste versie van september zijn alle 
instellingen meegenomen en worden de % en datapunten finaal. Een aantal instellingen zijn nog niet 
meegenomen – dit zijn instellingen waar validatie nodig is, die later dan 30 juni hebben gerapporteerd 
of waarvoor nog geen leeswijzer is ontvangen. 

De eerstvolgende Werkgroep Klimaatcommitment vindt plaats op donderdag 26 augustus. Laten we 
afspreken dat jullie uiterlijk dinsdag 24 augustus feedback aanleveren bij de NVB (  zodat 
we richting aan de vergadering kunnen geven en een productief gesprek hebben. Is dat oké? 

Als jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 
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m 06-  
e @nvb.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @nvb.nl> 
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 17:20 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Aanvraag COP event Benelux/EIB paviljoen 
Bijlagen: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Side-event summary__fin.sec..docx 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Hi  

Aangehecht ons voorstel. Hoor graag of je suggesties hebt. Heb de vrijheid genomen om Jaime de 
Bourbon de Parme neer te pennen als moderator, maar dan moet hij natuurlijk wel beschikbaar zijn. Ook 
de titel van het evenement is ook nog een eerste idee. 

Zou jij kunnen aangeven wie hieraan als organisator moet worden aangemerkt? Dan schieten we nog 
een paar e-mails heen en weer om tot een finaal voorstel te komen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06  
e @nvb.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 13:33 
Aan: @verzekeraars.nl>; @nvb.nl>;  

@nvb.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Aanvraag COP event Benelux/EIB paviljoen 

Ha , 

Bijgevoegd het format voor eerste aanvragen van events in het Benelux/EIB paviljoen tijdens COP26. 
Zouden jullie voor vrijdag einde dag (13 aug) het format willen invullen voor het event dat jullie vanuit 
het commitment voor ogen hebben? Het mag in dit stadium erg kort (max. 1000 tekens). 

Ik vul deze week het format in voor het event zoals we dat eerder hebben besproken (zie onderstaande 
mails), waarbij het afhankelijk is van het oordeel van de EU CIE  of het in het EU paviljoen (1e optie) zal 
plaatsvinden of in het Benelux paviljoen (2e optie). Afhankelijk daarvan zullen we beoordelen hoe veel 
ruimte er over blijft voor andere NL finance events in het Benelux paviljoen. We horen dit mid 
september van de CIE. 
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Laat het vooral weten als dit nog vragen oproept. 

Groeten, 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 14:17 
Aan: @verzekeraars.nl>; @nvb.nl>;  

@minezk.nl>; @pensioenfederatie.nl; @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: verslagje brainstorm Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin. 
sector commitments  

Ha  

Veel dank voor jullie toevoegingen. We konden in dit stadium uiteindelijk maar een voorstel van 300 
tekens indienen en daar bleek de CIE vrij streng in dus we hebben nog geen uitgebreide lijst met sprekers 
kunnen toevoegen.  

We horen eind augustus/begin september meer van de CIE en nemen alle onderstaande punten mee bij 
de volgende stap. 

Vriendelijke Groet, 

 

 
........................................................................ 
EU / Mondiaal cluster 
Directie Klimaat 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EC | Den Haag 
………………………………………………… 
T: +31 (0)6-  
M: @minezk.nl 

Van: @verzekeraars.nl> 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 11:43 
Aan: @nvb.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @pensioenfederatie.nl; @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl> 
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Onderwerp: RE: Ter info: verslagje brainstorm Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin. 
sector commitments  

Hoi allen, 

Dank hiervoor, een mooi programma wat mij betreft en ik ben het eens met de opmerkingen van  

Ook wij kunnen eventueel sprekers aandragen. Het lijkt me goed ergens te verwerken dat het initiatief 
breder is dan alleen banken maar geldt voor de gehele financiële sector. Alle niet-overheids sprekers zijn 
tot nu toe van de banken, hier zou een pensioenfonds of een verzekeraar kunnen passen. Wellicht is hier 
ruimte  voor in het panel. 

Groet, 
 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 17:05 
Aan: @minezk.nl>; @verzekeraars.nl>;  

@minezk.nl>; @pensioenfederatie.nl; @nvb.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Ter info: verslagje brainstorm Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin.
sector commitments

Hoi allemaal, 

Ik vind het een mooi voorstel. Wellicht hebben jullie dat zelf ook al geconstateerd, maar de sprekers zijn 
voornamelijk (alleen?) mannen. Een meer diverse afvaardiging zal onze kansen bij de EC vergroten. 

In oktober wordt de eerste sectorrapportage over het Klimaatcommitment formeel gepubliceerd. Een 
toelichting op de rapportage sluit mijns inziens goed aan bij de inhoud en het doel van de sessie. Een 
resultaat dat weinig (geen?) andere Europese lidstaten kunnen laten zien en daarmee onderscheidend is. 
In dat kader kan ik onze nieuwe voorzitter Medy van der Laan (start 1 augustus) voordragen als spreker 
om dit toe te lichten. Lijkt mij ook gepast, gezien de gemixte vertegenwoordiging die nu in het voorstel 
staat (senior beleidsadviseur tot (evt.) minister).  

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 12 juli 2021 15:01 
Aan: @verzekeraars.nl>; @minezk.nl>; 
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@pensioenfederatie.nl; @nvb.nl> 
CC: @nvb.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: verslagje brainstorm Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin. 
sector commitments  

Hai  

Dank voor je mail. 

De deadline voor het indienen van een voorstel voor het CIE paviljoen is deze woensdag. 

Ons voorstel focust zich zoals besproken op de samenwerking tussen overheden en de private sector op 
het gebied van meten van klimaatimpact. 

Hierbij het concept voorstel (nog met een aantal tracks). We kunnen het format nog aanpassen na 
woensdag.  

Als jullie nu al toevoegingen hebben, hoor ik het graag. 

Lukt het om er voor morgen einde dag naar te kijken? 

Groet, 
 

Van: @verzekeraars.nl>  
Verzonden: maandag 12 juli 2021 14:26 
Aan: @minezk.nl>; @pensioenfederatie.nl;  

@minezk.nl>; @nvb.nl 
CC: @nvb.nl; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: verslagje brainstorm Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin. 
sector commitments  

Hoi  

Dank hiervoor, ziet er al goed uit. 

Even een vraag, hoe gaat het nu verder? De nieuwe deadline is naar ik begreep komende woensdag? 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:52 
Aan: @verzekeraars.nl>; @pensioenfederatie.nl;  

@minezk.nl>; @nvb.nl 
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CC: @nvb.nl; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ter info: verslagje brainstorm 
Werkgroep Internationaal | Aanloop naar COP - Fin. sector commitments 

Beste allemaal, 

Vorige week spraken  (NVB),  (Verzekeraars),  en ik even met elkaar over hoe we 
invulling willen geven aan de COP en de weg daarnaartoe. Doel daarvan is om Europese partners te 
informeren en inspireren over financiële sector commitments.  

Er zijn drie verschillende sporen: 

• Paviljoen Europese Commissie – fysiek/hybride tijdens COP

• Paviljoen Benelux – hybride tijdens COP

• Publicatie van een paper rondom/tijdens de COP

Idee voor event tijdens COP, het liefst op EC paviljoen: 

• Sessie van twee uur, onderverdeeld in de what en in de how van klimaatcommitments

• What (eerste uur) – centrale vraag: “Hoe te beginnen? Hoe komt een commitment tussen de
overheid en de fin. sector tot stand t.b.v. het in lijn brengen met Parijs?”

o Ingaan op algemene, gedeelde ervaringen over knelpunten/ uitdagingen bij maken van
commitment en hoe die te overwinnen. Deelnemers zijn in vormende fase

o Vorm: paneldiscussie met sprekers vanuit de leden van het ZWI-NED-initiatief, zoals:
▪ Filepijnen
▪ Eu-lidstaat
▪ UnepFI
▪ Kopstuk banken wereld

• How (tweede uur) – centrale vraag: “Hoe na begin van een commitment dit uitvoeren? Hoe zorg
je dat je de gestelde doelen vanuit een commitment behaalt en monitort?”

o Ingaan op de tweede stap, de uitvoering
o Vorm: een syllabus presenteren (kan het paper zijn) of een aantal best-practices etaleren

van Nederland, Duitsland en Spanje als een soort how-to guide.
▪ Climate Envoy NL (Moderator)
▪ High-level official Zwitserland
▪ NVB?
▪ inhoudelijk expert
▪ Zweden?
▪ Dui?

• Fysiek/hybride tijdens de COP op het EC-paviljoen

• Indien we niet ons evenement op het EC-paviljoen kunnen faciliteren, wijken we uit naar dit NL
paviljoen.

Event tijdens COP, op NL paviljoen (Benelux) 

• Hier vooral ingaan op commitment en wat daar bereikt is – zie hiervoor bijlage

Publicatie van een paper 
Aantal koepelorganisaties is reeds begonnen met het schrijven van een paper waarin de what en de how 
ook naar voren komen. Dit wordt verder uitgewerkt en tijdig gedeeld met andere werkgroepleden. Doel 
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is om dit paper in de aanloop naar of tijdens de COP te presenteren om meer momentum en tractie te 
genereren. 

Overige opmerkingen: 

• Vergeet niet een duidelijke inleiding te geven over hoe het Nederlandse klimaatcommitment tot
stand is gekomen .

• Idealiter verwijzen we tijdens het EC-event naar het event op het Beneluxpaviljoen, waar voor de
totstandkoming van het Klimaatcommitment in NL centraal staat.

In de hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Stuur het bericht gerust door ter info naar andere betrokkenen. Ik heb dit mailtje in eerste instantie 
alleen naar het kleinere comité gestuurd. 

Hartelijke groet, 

 
.............................................................................................. 
Directie Klimaat 
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
.............................................................................................. 

@minezk.nl | M: +31 6 
www.linkedin.com/in/

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan 
en wat uw rechten hierbij zijn. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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Glasgow Climate Change Conference (COP 26) 1-12 November 2021 

BENELUX-EIB Pavilion – Side-event 

Event title*: Translating a climate 

commitment into tangible actions: what 

have we learned so far? 

Lead organiser*:   

Other organisers:   

Contact person*:  

Email*: - 

Tel*:  - 

Moderator*: Jaime de Bourbon de Parme, Climate Envoy of 

the Netherlands 

Speakers*: (name, function, company) • Bank

• Insurer

• Government

• Regulatory authority

• KPMG ?

Description: (max. 1000 characters) Around 50 financial institutions committed to 

contribute to the realization of the Paris 

Agreement. This October we’ll reach a milestone, 

the first report on the climate impact of the 

institutions’ loans and investments will be 

published. 

Our event aims to showcase the cooperation 

between government and the financial sector on 

climate related issues. What does our 

commitment entail? Who are involved? How do 

we establish our contribution to the Paris 

Agreement? Which challenges and opportunities 

do we spot? And which pathways lay ahead of us? 

In the context of increasing attention for credible 

commitments, this event’s goal is to facilitate 

parties planning to decrease their carbon footprint. 
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2 

Helping others avoid pitfalls by showing which 

challenges we’ve run into and what we’ve 

accomplished so far, also in cooperation with the 

real economy 

This event will also be a springboard for 

accelerating a breakthrough on the lack of 

granular data. European financial institutions need 

data granular enough to measure their climate 

impact. 

Other info: (max. 300 char) The event will have a holistic approach and 

encompasses the financial sector, government 

bodies and regulatory authorities, since the topic 

is so intricately intertwined with issues like 

household debt and the affordability of energy. 

This event aims to be diverse and inclusive in its 

speakers. 



Van:  
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 11:03 
Aan:  
Onderwerp: FW: Zomerversie sectorrapportage Klimaatcommitment 
Bijlagen: Conceptrapport 30-7-2021.pdf 

Urgentie: Hoog 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie – Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  
PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
T +31 (0)6   

E @minezk.nl 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 11:30 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Zomerversie sectorrapportage Klimaatcommitment 
Urgentie: Hoog 

Ha , 

Zie onderstaande mail over het klimaatcommitment. Ik kreeg van  een out-of-office tot 24 
augustus. Weten jullie wie  achtervang is op het klimaatcommitment?  

Groet, 

 

Van @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2021 12:33 
Aan: @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
CC: @nvb.nl> 
Onderwerp: Zomerversie sectorrapportage Klimaatcommitment 
Urgentie: Hoog 

Hi  

Het aangehechte Pdf-bestand is de zomerversie van de sectorrapportage. Graag bel ik apart met  
en om me te informeren over hoe dit document intern wordt opgepakt. Deze week zullen we ook een 
overzicht van de tijdslijnen met jullie directeuren (die in de CFSK zitten) delen. 
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Alle getallen in het concept zijn nog geel gemarkeerd. In de laatste versie van september zijn alle 
instellingen meegenomen en worden de % en datapunten finaal. Een aantal instellingen zijn nog niet 
meegenomen – dit zijn instellingen waar validatie nodig is, die later dan 30 juni hebben gerapporteerd of 
waarvoor nog geen leeswijzer is ontvangen. 

De eerstvolgende Werkgroep Klimaatcommitment vindt plaats op donderdag 26 augustus. Laten we 
afspreken dat jullie uiterlijk dinsdag 24 augustus feedback aanleveren bij de NVB ), zodat 
we richting aan de vergadering kunnen geven en een productief gesprek hebben. Is dat oké? 

Als jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @nvb.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 13:10 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Aanvraag COP event Benelux/EIB paviljoen 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Hoi  

Wijzigingen zijn prima. We hebben EZK wel echt nodig bij de organisatie, maar daar hebben we het nog 
wel over. Ik stuur via deze e-mail nog een paar kleine toevoegingen, die kun je dan zelf toevoegen. 

• Het Klimaatcommitment is net twee jaar geleden getekend (in 2019), niet drie jaar geleden.

• Als verzekeraar kun je Aegon opnemen. Als bank kun je ING opnemen. Namen + functies hebben
we nog niet voor je. Vanuit de overheid MinFin en als toezichthouder de DNB. Zo is het wat
concreter en kunnen we het t.z.t. nog veranderen.

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06  
e @nvb.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 12:13 
Aan: @nvb.nl>; @verzekeraars.nl>;  

@nvb.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Aanvraag COP event Benelux/EIB paviljoen 

Hai  

Veel dank voor je voorstel. In de bijlage nog een paar punten. 

Prima om Jaime voorlopig als moderator in te vullen. Het wordt in september duidelijk of hij beschikbaar 
is, wanneer ook bepaald wordt welke events doorgang vinden op welke tijden. 

Jullie kunnen jezelf als contactpersonen en organisatoren opgeven. Wij helpen uiteraard waar dat nodig 
is. 

Lukt het om voor einde dag naar mijn punten te kijken? 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 11:54 
Aan:  
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Ok, dan houden we het nu zo 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 11:13 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Was met  aan het appen al. Mij komt CFSK zelf morgen matig uit, omdat ik direct er na bij Rutte 
moet zijn.  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 10:39 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Als jij al een voorbereiding met Fin in de agenda hebt, lijkt het me prima als je gaat hoor. Zo doen? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 09:59 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Geen automatisme 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 09:55 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Ha , omdat de commissie in mijn agenda staat was ik er blind vanuit gegaan dat ik er 
naartoe zou gaan. Is eigenlijk de bedoeling dat  gaat?  

Vriendelijke groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 09:09 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Bij mij staat nog een voorbespreking met Fin in de agenda morgenochtend. Kan ik prima doen, maar is 
dat logisch dan? 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 09:40 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september 

Ha   

Even check van mijn kant, betekent dit dat jij naar dit overleg gaat? 

Desgewenst zal ik voorbespreking inplannen, er liggen een aantal potentiële conflictpunten op tafel. We 
stemmen voorbereiding af met Fin, dat in principe dezelfde lijn heeft.  

Groet,  

Op 30 aug. 2021 om 09:15 heeft @minezk.nl> het 
volgende geschreven: 

Goedemorgen! Kunnen deze stukken alvast in ibabs?

Vriendelijke groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 16:21 
Aan: @rabobank.nl>; @pensioenfederatie.nl; 

@nvb.nl>; @apg-am.nl; 
@samhoud.com; @dufas.nl; @asr.nl; @minfin.nl;

@robeco.nl; @nvb.nl>; 
@minezk.nl>; @verzekeraars.nl; 

@ing.com>; @minfin.nl @minfin.nl>
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CC: @minfin.nl; @verzekeraars.nl>;  
@minezk.nl>; @dufas.nl; @dufas.nl;

@minfin.nl; @pensioenfederatie.nl; 
@nvb.nl>; @nvb.nl>; @verzekeraars.nl'

<B.Slijp@verzekeraars.nl>
Onderwerp: CFSK | agenda + stukken vergadering 1 september

Beste CFSK leden, 

Aangehecht vinden jullie de agenda + stukken voor de vergadering van 1 september 
tussen 15:00 – 16:00 uur. 

Hieronder vinden jullie de rode draad van de belangrijkste feedbackpunten van de 
koepels op de conceptrapportage: 

• Is de voortgang op de afspraken goed weergegeven over afgelopen jaar, naast de
data-uitdagingen. Belangrijk dat de gecommitteerde acties goed in de tijd geplaatst
worden om inzicht te verschaffen waar we nu staan en wat we beloofd hebben om in
de toekomst te gaan doen.

• Het rapport bevat nog een aantal feitelijke onjuistheden, bijvoorbeeld ten aanzien van
wat TCFD is en hoeveel instellingen bij verschillende meetmethoden zijn
aangesloten.

• In de rapportage aangeven wat er veranderd is ten opzichte van het rapport van vorig
jaar. Daarnaast kan KPMG al meer inzicht bieden in wat kleine en grote instellingen
op dit moment doen. Eventueel kunnen de koepels dat ook als een aparte publicatie
naar buiten brengen.

• Het wordt als belangrijk gezien dat de lezer begrijpt binnen welke context en
ontwikkeling sinds ± 2015 het Klimaatcommitment valt. Kan in de vorm van een
tijdslijn in het begeleidend schrijven worden opgenomen.

• Transparant zijn over relevante financieringen en beleggingen, met de opmerking dat
dit onderdeel is de ontwikkeling die we als financiële sector doormaken binnen het
commitment (ingroeimodel).

• Toonzetting m.b.t. de vergelijkbaarheid en standaardisatie is wat negatief. Natuurlijk
kan de sector daarin verbeteren en daar wordt continu aan gewerkt. Standaardisatie
is niet een doel op zich, omdat meetmethoden veelal complementair aan elkaar zijn
en in een tool box worden gebruikt. Verder komt de sector er in de framing van de
bevindingen soms wat bekaaid vanaf, terwijl het wel in lijn is met de afspraken uit het
commitment.

• Toevoegen van de internationale context, bijvoorbeeld de Nederlandse betrokkenheid
bij internationale initiatieven en de ontwikkeling van standaarden. Het is namelijk niet
zo dat er nog geen standaarden bestaan.

• In de opdracht hebben we KPMG verzocht om het bij de feiten te houden, maar
ongetwijfeld heeft KPMG aanbevelingen en lessen die ze alsnog toe kunnen voegen.
We gaan hierover met KPMG in gesprek of dat het geval is en we dit willen gebruiken
voor in de rapportage.

• Wees transparant in wat nog niet zo goed gaat. En hoe worden instellingen die nu
nog wat op de afspraken achterlopen geholpen door de koepels?

Met vriendelijke groet, 

 
 

<image001.jpg> 
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m 06-  
e @nvb.nl 
<00 - Agenda CFSK vergadering 1 september 2021.pdf> 
<02 - Verslag CFSK vergadering 15 april 2021.pdf> 
<03 - Conceptversie eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment.pdf> 
<04 - Outline begeleidend schrijven eerste voortgangsrapportage.pdf> 
<05 - Visiedocument harmonisatie meten CO2 (incl. Q&A).pdf> 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 17:13 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: FW: Voorbereiding CFSK 1-9 
Bijlagen: Voorbereiding CFSK 1-9.docx 

Kan deze in ibabs voor morgen 900? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 16:41 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding CFSK 1-9 

Beste  

Hierbij de kernpunten en de geannoteerde agenda voor het overleg Commitment Financiele Sector 

morgen. We bespreken dit om 09.00 voor met Fin.  

Op werkvloerniveau zijn Fin en EZK het sterk met elkaar eens over de inzet, je counterpart bij Fin 
krijgt min of meer dezelfde voorbereiding.  

We verwachten in de bespreking zelf de nodige discussie, met name omdat eerdere inbreng vanuit het 
Rijk niet is geadresseerd.  

Hartelijke groet, 
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Voorbereiding CFSK, 1 september 

Aanleiding: 
• Op  28 oktober wordt de jaarlijkse voortgangsrapportage van het klimaatcommitment

financiele sector gepubliceerd. Dit rapport maakt onderdeel uit van de verplichting die de

sector zichzelf in het Klimaatakkoord heeft opgelegd. In dit rapport, door KPMG opgesteld,
wordt gecontroleerd of:
o De deelnemers de klimaatimpact voor al hun relevante financieringen en beleggingen

meten,
o Ze actieplannen opstellen (publicatie uiterlijk 2022) om al hun relevante financieringen en

beleggingen in lijn te brengen met de doelen van Parijs

o Ze werken aan harmonisatie en vergelijkbaarheid van meetmethodes.
• Tijdens dit overleg wordt de conceptversie van de jaarlijkse voortgangsrapportage van het

klimaatcommitment, en het begeleidend schrijven besproken.

Discussie: kernpunten 
• Wij zijn over positief over de gezette stappen (forse toename van aantal instellingen dat CO2

meet sinds invoering commitment, toename hoeveelheid actieplannen), maar hebben ook
zorgen (relevante catagorieën worden bij deel van de instellingen uitgesloten, kwaliteit van
actieplannen niet consistent).

• De kritische punten die Fin en EZK in de werkvloer besprekingen hebben ingebracht, zijn tot
nu toe niet verwerkt in het conceptrapport of in de het verslag van de betreffende bespreking:
o Duidelijk zijn over feit dat sommige instellingen investeringen met potentieel hoge CO2

impact (nog) niet hebben opgenomen in hun rapportage. Dat wordt nu onder de noemer

‘niet relevante investering’ geschaard, en dat is schadelijk voor de geloofwaardigheid.
o Laten zien hoe instellingen werken aan de harmonisatie van meetmethodes
o Meer inzicht geven in de verbeterslag die komend jaar wordt gemaakt (ingroeimodel)

Wij vermoeden dat deze punten niet zijn opgepakt omdat de sector erg hecht aan focus op

voortgang en positieve resultaten. Voor geloofwaardigheid van het commitment en voor
goede berichtgeving is meer evenwichtig beeld wenselijk.

• Dit zal naar verwachting het belangrijkste discussiepunt zijn. FIN zit op dezelfde lijn als wij.
Het is belangrijk om hier samen een stevig signaal over te brengen en transparant te zijn over
onze context en de fallbacks/alternatieven.
o Hoewel wij een voorstander zijn om deze rapportage op eigen merites en binnen de

strekking van de gemaakte afspraken te beoordelen en los te zien van een mogelijke
aanscherping (als gevolg van IPCC, Fit-for-55 etc), moet het rapport en de brief
voldoende ambitie ademen. Bottom line: de druk om de stappen naar de actie sneller te

maken is groot en zal alleen maar toenemen.
o Voor de geloofwaardigheid van het commitment en het rapport is het essentieel dat ook

de rafelrandjes etc. duidelijk worden vastgesteld en benoemd.

• Alternatieven:
o Wanneer wij ons niet in de balans en de diepgang van het rapport kunnen vinden en de

acties in het begeleidend schrijven onvoldoende ambitieus vinden, zal de minister  van
Financiën niet terughoudend zijn om in de oplegbrief het Rijksperspectief te schetsen.

o Daarnaast zal het lastiger worden een gezamenlijk presentatiemoment (bijvoorbeeld in de
klimaatweek, op de COP) op te zetten en zal de sector zelf moeten zorgen voor de
publiciteit.
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Geannoteerde agenda 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen. 

3. Ter bespreking: conceptversie eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment
Vanuit het secretariaat Klimaatcommitment is de feedback van de koepels, FIN en EZK met KPMG
gedeeld. KPMG werkt begin september aan de finale versie van de voortgangsrapportage. Op 28
september bespreken we die binnen de CFSK. Bespreekpunten: belangrijkste feedback doornemen

en wensen ten aanzien van het proces tot openbare publicatie (28 oktober)

Opmerkingen: 

A. Inhoud – onze belangrijkste opmerkingen, die wij ook hebben ingestuurd bij het secretariaat:
• Rapportage geeft goed beeld van de voortgang KC, en de sector heeft ook duidelijk grote

stappen gezet over de afgelopen twee jaar.

• Voor ons is de volledige transparantie over de voortgang en de lessen het belangrijkst. Dit
gaat al voor een deel goed in het rapport als het aankomt van welk aandeel van welk type
instellingen waaraan voldoet, maar kan sterker, concreter en tastbaarder. We missen de
aandacht voor de vragen als: Wat gaat al goed en wat kan beter? Wat is haalbaar, wat nog

niet en wat helemaal niet en waarom?
• Wij herkennen overigens de vooraf gedeelde samenvatting van de voorbespreking in de

WGKC niet en willen daarom deze punten nogmaals duidelijk overbrengen.

1. Het rapport is ingestoken als een voortgangsrapportage. Vorig jaar is er een
nulmeting uitgevoerd (bijlage 2) en deze rapportage is het moment om te laten zien
welke vooruitgang er het afgelopen jaar is geboekt. Dit zou terug moeten komen in

het rapport.

2. Het is zorgwekkend dat de variatie tussen de instellingen in de definitie van
‘relevante financieringen en beleggingen’ zo groot is. Sommige instellingen sluiten
bijv. categorieën met hoge verwachte CO2 uitstoot uit (wegens data-gebrek etc). Het

rapport zou meer aandacht moeten besteden aan het verklaren van deze variatie.
→ De sector geeft mogelijk aan dat de vergelijkbaarheid van de gerapporteerde

resultaten niet de hoofddoelstelling van het KC is (kwam ook terug in de WGKC) en
van secundair belang is. Dit is echter niet wat er in het KC is afgesproken. Zie
Achtergrond hieronder voor de exacte formulering.

3. Het rapport biedt o.i. een kans om rapportages en actieplannen meer in samenhang

met elkaar te bezien en daadwerkelijk in te gaan op stappen die gezet worden om

CO2 impact van investeringen te verminderen. In hoeverre en hoe precies de worden

actieplannen nu al worden gebaseerd op analyses van CO2-uitstootgehalte van

huidige portfolio’s?

→ De sector geeft mogelijk aan dat de actieplannen pas in 2022 hoeven te worden

opgeleverd. Het is belangrijk dat het kader voor een goed actieplan reeds nu al

onderling wordt besproken, anders gaat er tijd verloren door bijv. gebrek aan

vergelijkbaarheid/aansluiting binnen de sector. Wij kunnen toezeggen hierbij te

assisteren door duidelijkheid te verschaffen over hoe wij (Fin, EZK) de

actieplannen zullen beoordelen.

4. Het rapport verschaft goede beschrijvende statistieken, maar mist tastbaarheid door

het ontbreken van concrete voorbeelden van best practices of problemen.

Bijvoorbeeld, iets meer gevoel bij de inhoud van de actieplannen en afwegingen

binnen en tussen de 4 types acties (stemmen, groen investeren, bruin desinvesteren,

engagement) is nuttig om in aanloop naar de volgende voortgangsrapportage te

zorgen voor onderlinge inspiratie, consistentie van aannames en de kleur voor de

lezer. Boxen met (geanonimiseerde) voorbeelden moeten worden overwogen.

• Bottom line: één van de pilaren onder het klimaatcommitment is dat de sector dit samen

doet, waarin van elkaar wordt geleerd en de grote partijen de kleintjes helpen. Deze notie

en de gemaakte voortgang hierop mag wat meer terugkomen in het rapport, inclusief de

onderdelen die nog niet zo rooskleurig zijn.



Toelichting 
• Positief dat gemiddeld genomen de sector over de CO2-uitstootgehalte van een aanzienlijk

deel van financieringen en beleggingen [84% van de relevante activa die 64% van de
balanstotalen vormen] weet te rapporteren, ondanks de geschetste (data)uitdagingen die
herkenbaar zijn.

• Ook positief dat al veel instellingen [48%] al actieplannen hebben opgesteld [welke

formeel volgens KC vanaf 2022 moeten worden opgeleverd].

B. Proces:
• Deze rapportage is gekoppeld aan de monitor klimaatbeleid en verschijnt ook op 28

september. Het pakket voor de kamer bestaat uit de rapportage, een begeleidend

schrijven door de koepels, en tot slot een oplegbrief van Fin.
• Met het oog op het bovenstaande lijkt het niet zuiver om een gezamenlijke presentatie van

het rapport te organiseren.
• De nationale klimaatweek kan echter mooi moment voor aandacht zijn. (28/10 – 5/11). De

sector zou dat graag willen en wij kunnen dit podium voor hen faciliteren, mits wij ons
kunnen vinden in de inhoud van het rapport en het begeleidend schrijven en tevreden zijn
over de manier waarop onze suggesties daarin zijn meegenomen.

• Qua format gaat onze voorkeur uit naar een presentatie en een aansluitende
rondetafeldiscussie (evt. verdeeld over meerdere sessies over de thema’s zoals meten
rapporteren, actieplannen, etc.), waaraan niet alleen maar koepels deelnemen, maar ook

de (goed presterende) instellingen die concrete voorbeelden uitlichten en
vertegenwoordigers van maatschappelijk middenveld, de wetenschap en NGO’s. Dit is een
mooie kans om dit niet enkel een promo-event te maken, maar ook echt een leerzaam
dialoog. Deze opzet wordt ook succesvol gebruikt door de klimaattafels bij de presentatie

van de voortgangsrapportages van het Klimaatakkoord. Femke de Vries zou dit event voor
kunnen zitten/modereren. Organisatie ligt dan grotendeels bij de koepels, EZK reserveert
ruimte in Klimaatweek en draagt bij aan PR.

Achtergrond: 
Relevante passages Klimaatcommitment: 
a. De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden hiertoe een

inspanningsverplichting binnen de kaders van wet & regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen. Waar

nodig en nuttig worden samen met Invest-NL en andere relevante partijen de financieringsmogelijkheden voor

verduurzaming geoptimaliseerd.

b. De partijen ondernemen actie om het CO2-gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen te

meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk in de vorm die voor hun het meest

passend is. De partijen kunnen hun eigen methodiek kiezen maar verbinden zich aan een proces om onderling

ervaringen te delen, resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de meting te verbeteren en te

verdiepen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de internationale ontwikkelingen en standaarden op dit gebied.

c. Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend voor

al hun relevante financieringen en beleggingen. De partijen zullen toelichten welke acties zij nemen om bij te

dragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dit kan een combinatie zijn van benaderingen waaronder CO2-

reductiedoelstellingen voor de portefeuille waar dat mogelijk is, engagement, en financieringen van CO2-

reducerende projecten.

4. Ter bespreking: rode draad van het begeleidend schrijven
Aangehechte notitie bevat het voorstel voor het begeleidend schrijven. Bespreekpunt: feedback op
de rode draad / verhaallijn vanuit de koepels ter begeleiding van de voortgangsrapportage. Bevat

dit de juiste elementen? Op basis van de feedback werken de koepeladviseurs aan de tekst die ter
vaststelling zal worden voorgelegd tijdens de CFSK-vergadering van 28 september.

Points to make: 

• Zo concreet mogelijk uiteenzetten in dit begeleidend schrijven hoe de harmonisatie van het
meten van CO2-uitstootintensiteit kan worden versterkt.

• Sector  wilt ‘breed beeld’ vanaf 2015 schetsen. Dit leidt aandacht af van inhoud commitment,

het gaat expliciet om de voortgang in 2020 en 2021. Hoeraverhaal over de jaren daarvoor
ondergraaft de boodschap.

• Steun voor aantal voorbeelden/best practices in rapport. Suggestie om daarbij niet alleen te
focussen op de best practices, maar ook casussen tastbaar te maken waar de worstelingen in

zitten en hoe die worden opgelost.
• Andere aspecten die de aandacht verdienen in de brief zijn



o het onderlinge leeraspect (wat voor resultaten zijn hierop geboekt in de werkgroepen,
etc.),

o implementatiecapaciteit bij de sector,
o aansluiting op de relevante regelgeving (CSRD, SFDR) en
o de internationale dimensie: hoe verhoudt het NL KC zich tot wat er in andere (EU) landen

gebeurt en wordt opgezet?

• Wat gaan we komend jaar doen (punt 5) is wat ons betreft een heel belangrijk onderdeel.
Focus daarbij niet alleen maar op de actieplannen, maar ook op het versterken van de
vergelijkbaarheid van rapportages/meten. Belangrijk om daarin al een vooruitblik te geven

over wat wij verwachten van de actieplannen (agendapunt 6).

5. Ter informatie: uitwerking visiedocument harmonisatie meetmethodes

Zie ter informatie het aangehechte visiedocument. De Pensioenfederatie heeft als penvoerder, met
feedback van de koepels, geschreven aan een harmonisatiedocument. Dit stuk gaat niet over: (a)
harmoniseren van manieren om doelen vast te stellen of actieplannen te formuleren, (b) wat zijn
relevante assets.

Points to make: 
• Prima aanzet. Goed om te focussen op de vraag hoe eenduidige toepassing van de PCAF-

methode worden versterkt. Een van de meest opvallende bevindingen uit het rapport is dat de
instellingen die PCAF-methode gebruiken, toch verschillende aannames maken over welke
activiteiten wel en niet relevant zijn. Document bevat hiervoor voldoende handvatten. Goed

proces hiervoor nodig, werk dat ook uit.
• Achtergrond: de intentie van de koepels is om, in samenwerking met PCAF, afspraken te

maken over de peildata die gebruikt worden om de carbon footprint te berekenen die
aangeleverd wordt voor de sectorrapportage.

6. Ter informatie: voorgestelde coördinatie m.b.t. publicatie van actieplannen en
reductiedoelstellingen

Uiterlijk in 2022 moeten financiële instellingen hun actieplannen hebben gepubliceerd. Op basis 

van de voortgangsrapportage kan geconcludeerd worden dat een groot deel van de instellingen 
hier al werk van heeft gemaakt. De koepels gaan met hun leden in gesprek over: (a) beoordeling 

van wat de actieplannen inhouden, (b) verwachting leden m.b.t. de publicatie van actieplannen en 
wensen t.a.v. coördinatie vanuit de koepels, (c) inhoudelijke kadering / definiëring van wat valt 
onder een actieplan (eventueel in referentie naar bestaande internationale standaarden). 

Points to make: 
• Goed initiatief. Wij kunnen evt. toezeggen hierover nader in gesprek te willen gaan met de

koepels en evt. met een nadere guidance voor te komen via een aparte brief.

7. Rondvraag



Bijlage: vragen/suggesties FIN & EZK, zoals op 26/8 ingestuurd 

Algemeen 

• De rapportage biedt een goed algemeen beeld van de voortgang van de sector op de twee

belangrijkste terreinen van het klimaatcommitment: (i) meten van CO2-emissies en (ii)

actieplannen.

• Het is positief om onder (i) te zien dat gemiddeld genomen de sector over de CO2-

uitstootgehalte van een aanzienlijk deel van financieringen en beleggingen weet te

rapporteren, ondanks de geschetste (data)uitdagingen die herkenbaar zijn.

• Daarnaast is het ook positief om te zien dat al veel instellingen aan de slag zijn met het

opstellen van actieplannen. Volgend jaar dienen alle instellingen een actieplan te hebben en

het ziet er naar uit dat een belangrijk deel van de instellingen hier al klaar voor is.

• Voor ons is transparantie het belangrijkst. Wat gaat al goed en wat kan beter? Wat is haalbaar

en wat ook niet? De voortgangsrapportage geeft hierdoor inzicht in de effectiviteit van het

klimaatcommitment.

• Het niveau van transparantie is goed, maar kan nog sterker. Ten eerste is dit rapport

ingestoken als een voortgangsrapportage. Vorig jaar is er een nulmeting uitgevoerd en deze

rapportage is het moment om te laten zien welke vooruitgang er het afgelopen jaar is geboekt.

Dit dient terug te komen in de rapportage.

• Ten tweede is het zorgwekkend dat de variatie tussen de rapportages over (i) groot is. Het

rapport zou meer aandacht moeten besteden aan het verklaren van deze variatie. Daarbij doet

het rapport op p. 10 concrete aanbevelingen hoe dit gezamenlijk aangepakt zou kunnen

worden. Het is van belang dat hier door de KC-partijen concrete opvolging aan gegeven wordt

en dat dit zo specifiek mogelijk (inhoudelijk, institutioneel) terugkomt in de brief.

• Ten derde biedt het rapport in onze ogen een kans om (i) en (ii) meer in samenhang met

elkaar te bezien dan nu het geval is. In hoeverre en hoe precies worden de actieplannen al

gebaseerd op analyses van CO2-uitstootgehalte? Iets meer gevoel bij de inhoud van de

actieplannen en afwegingen binnen en tussen de 4 types acties is gewenst om in aanloop naar

de volgende voortgangsrapportage te zorgen voor onderlinge inspiratie en kleur voor de lezer.

• Ten vierde zou het rapport en/of begeleidend schrijven iets meer stil kunnen staan bij de

internationale dimensie: hoe verhoudt het NL KC zich tot wat er in andere (EU) landen gebeurt

en wordt opgezet? Hoe houden wij onze koplopersrol (pro-actief) vast en wat kunnen wij juist

leren van andere landen? Welke kansen biedt EU en in het bijzonder de nieuwe duurzame

financieringsstrategie van CIE (waarin zij voornemens is de vrijwillige commitments te

versterken) en hoe kunnen de leden optimaal aansluiten op de relevante regelgeving (CSRD

en SFDR)?

• De mogelijke relevantie van de nieuwe Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de

Sustainable Finance Disclosure Regulation wordt genoemd (p.8). Beide geven geen specifieke

methoden voor het in kaart brengen van de CO2-impact, maar de verwachting is wel dat dit

hierbinnen wordt uitgewerkt (eind 2022). Wellicht wordt dit deel van het Klimaatcommitment

dus door de EU ingehaald. Goed om deze ontwikkelingen ook in de brief te noemen.

• Ten slotte is één van de pilaren onder het klimaatcommitment dat de sector dit samen doet,

waarin van elkaar wordt geleerd en de grote partijen de kleintjes helpen. Hier zijn het

afgelopen jaar belangrijke stappen op gezet. Deze mogen terugkomen in het rapport en/of het

begeleidend schrijven, ook om te illustreren hoe er gewerkt wordt naar volledige

implementatie van het klimaatcommitment.

Specifiek 

a. Rapportage

• Er bestaan grote verschillen tussen hoe beoordeeld wordt of data relevant is. Er hier geen

uniforme definitie voor. Een deel van de partijen doet dit op basis van potentieel geassocieerde

CO2 gehalten, maar een deel ook op basis van databeschikbaarheid (p.9). Dit laatste is

zorgelijk. Databeschikbaarheid komt al terug in de categorie “niet gemeten, wel relevant” en

zou niet relevantie moeten bepalen. Dit beperkt ook de vergelijkbaarheid.

o Er zou gewerkt moeten worden richting één gemeenschappelijke definitie voor

relevantie.

• Het is zorgelijk dat er een aantal activaklassen zijn die door veel instellingen niet als relevant

worden gezien, maar die bij de instellingen die hier wel over rapporteren een aanzienlijk CO2-

gehalte hebben (p.8).



o Geen data staat dus niet gelijk aan geen impact. Risico op een gat in het beeld. Hoe

gaat men dat opvullen op een wijze die tussen instellingen vergelijkbaar is?

• Het rapport geeft in de aanbevelingen op p. 10 aan wat er inhoudelijk voor nodig is om tot

meer harmonisatie te komen, maar niet hoe dit institutioneel zou moeten worden

georganiseerd. Is het mogelijk om daar op in te gaan, in het rapport en anders in de brief van

de sector? Is de huidige institutionele opzet van het klimaatcommitment voldoende?

• Er zijn nog 15 instellingen die geen CO2-rapportage maken (3) of nog geen data hebben

aangeleverd (12)(p.8). Ook zijn er instellingen die wel rapporteren, maar dit maar voor minder

dan 40, 30 of zelfs 20% van de balans doen (p.9).

o Kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar grootte van de instelling? Onze aanname

is dat voornamelijk kleine instellingen onvoldoende rapporteren, maar klopt dat ook?

o Als dit klopt, hoe kunnen kleine instellingen beter ondersteund worden door grootte?

• Er wordt aangegeven dat er geen eenduidige standaard voor het meten van het CO2e-gehalte

is en dat verschillende methoden in omloop om het CO2e-gehalte aan financieringen of

investeringen toe te kennen. Dit beperkt de vergelijkbaarheid tussen rapportages. Echter

gebruikt toch 64% van de instellingen dezelfde PCAF methode.

o Hoe kan het dat de resultaten van de PCAF methodes niet vergelijkbaar zijn tussen

instellingen? Wat kan hieraan worden gedaan op het vlak van onderlinge

samenwerking of technische assistentie vanuit PCAF?

• Aanbeveling op p. 10: ‘ontwikkelen van richtlijnen en methoden voor alle relevante

activaklassen (bijv. green bonds)

o Is/wordt er gekeken naar de relevantie van de EU Green Bond Standard?

• Er worden zes aanbevelingen gegeven om meer betrouwbare en kwalitatief rapportages te

krijgen.

o Het zou mooi zijn als de sector zou kunnen bekijken hoe we deze aan kunnen pakken.

Welke ondersteuning hebben zij hierbij nodig en wie kan hier een rol in spelen? Kan

gebruik worden gemaakt van de Europese mogelijkheden in het kader van de

duurzame financieringsstrategie?

• De helft van de klimaatinformatie in de rapportage is niet extern gevalideerd (p.16). Zouden

we dit kunnen versterken?

b. Actieplannen

• 7 van de 20 instellingen die al een actieplan gepresenteerd hebben geven aan dat dit Paris-

Proof is (p.13). In het raamwerk zit ook een vraag over hoe reductiedoelstellingen dan zijn

afgestemd op Parijs. Dit komt nu niet terug in de rapportage.

o Het zou interessant zijn om meer te leren over hoe instellingen hun actieplannen in lijn

brengen met Parijs.

• Ongeveer de helft van de instellingen zal nog een actieplan moeten presenteren.

o Hoe zouden we daar aankomend jaar in kunnen ondersteunen/aanjagen?

• Het is goed dat de helft van de instellingen al actieplannen heeft. Het is alleen lastig om in te

schatten wat een actieplan nu is en wat de kwaliteit is.

o Zouden we meer kunnen zeggen over wat de range aan actieplannen is. Waar moeten

lezers van dit rapport aan denken? Kunnen wij de acties meetbaarder en

vergelijkbaarder maken?

• Voor de CO2-rapportage krijgen we inzicht in welke sector in meer en mindere mate

rapporteren. Zouden we eenzelfde soort inzicht ook voor de actieplannen kunnen krijgen?

Welke sectoren zijn voorlopers?

• P. 13: ‘33% van de financiële instellingen heeft CO2e-reductiedoelstellingen voor relevante

financieringen en beleggingen voor 2030. Enkele instellingen streven al naar CO2e-neutraliteit

in 2030 of in 2050.’

o Voor realistische Paris-alignment zouden eigenlijk alle financiële instellingen ten minste

een 2050 net-zero doelstelling moeten hebben. Is daar een beweging naartoe?

o Wat zijn ondervonden uitdagingen bij het formuleren van reductiedoelstellingen?

• Wij zijn voorstander van engagement met de sector over het stimuleren van transitiepaden en

de sector geeft dit ook aan in de brief aan de formateur. Daarom zou het mooi zijn als wij

casussen kunnen uitlichten waarin zowel de 2030-, als de 2050-doelen in zitten.

• Opvallende zinsnede op p. 14 over beïnvloeding via uitsluiting en desinvestering: ‘instellingen

geven aan dat uitsluiten het CO2-gehalte van de portefeuille sterk omlaag kan brengen, maar
dat de impact op de reële economie beperkt is.’
o Onderwerp voor strategische discussie in de werkgroep. Deze relativering lijkt niet in lijn

met de geest van de afspraken over de actieplannen.



c. Consistentie cijfers/algemene vragen KPMG.

• Het is een voortgangsrapportage, maar op dit moment is er nog geen voortgang te zien. Er is

vorig jaar een nulmeting gedaan. Kunnen we deze cijfers daar tegen uitzetten? Hoeveel

instellingen zijn afgelopen jaar gaan rapporteren? Hoeveel meer zijn zij gaan rapporteren? Het

is van belang om de toegevoegde waarde van het commitment in kaart te brengen.

• De presentatie van de data kan hier en daar duidelijker en consistenter.

o Zo wordt er aangegeven dat 93% van de instellingen rapporteert, terwijl we van 12

instellingen geen data hebben. Er is een kans dat deze instellingen niet rapporteren en

daarom nog niet richting KPMG gerapporteerd hebben.

o De grafiek rechts op pagina 7 noemt allerlei ronkende percentages, maar uiteindelijk zijn

er maar 7, en dus 13% van de instellingen, die Paris proof actieplannen hebben.

o Er is een inconsistentie tussen wat er op p. 5 staat bij de hoofdbevindingen (48%

rapporteert actieplannen, waarvan 50% Parijs-aligned) en verderop in het rapport (48%

rapporteert, daarvan 50% relevant en daarvan 15% Parijsaligned).

• Kloppen de cijfers op p.12 over de Poseidon Principles wel? Er zou één instelling zijn die deze

principes onderschrijft, terwijl in 2019 ABN én ING zich hieraan committeerden.





Met vriendelijke groet, 

 

 
Afdeling Financiële Stabiliteit 

Ministerie van Financiën 
Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten 
................................................................ 
Korte Voorhout 7 | Den Haag | Kamer CB 3.94 
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
................................................................. 
M: 06-  
E: @minfin.nl 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31-2072-19842,,23744174489## Netherlands Toll
+1-650-215-5226,,23744174489## United States Toll

Deelnemen via telefoon 
+31-2072-19842 Netherlands Toll
+1-650-215-5226 United States Toll
Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 23744174489@rijksvideo.webex.com 
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 23744174489.rijksvideo@lync.webex.com 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com 
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Van:  
Verzonden: donderdag 2 september 2021 13:28 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template -  Side-event summary 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Hi  

Ik hoop hier volgende week meer zicht op te hebgen.   werkt vanaf 1 september ook aan 
dit dossier, zij zal binnenkort ook contact hierover opnemen.  

Groet, 

 

Van: @asnbank.nl>  
Verzonden: donderdag 2 september 2021 10:08 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @asnbank.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Ha  

Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. Wij zijn intussen druk bezig om rondom de top in Glasgow 
weer van allerlei mooie stappen te organiseren. We zijn dan ook heel erg benieuwd of je al zicht hebt op 
de mogelijkheden om samen met jullie ook deze keer weer iets moois op te organiseren en starten 
tijdens deze cruciale klimaattop.  

We horen graag van je! 

Gr, 

 

 

 

06  

@asnbank.nl 

ASN Bank 

Bezuidenhoutseweg 153 

Postbus 93514 
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2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 
http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 16:16 
Aan: @asnbank.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Schitterend, Dank! Heb de aanvraag ingediend, wordt vervolgd. 

Van @asnbank.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 15:54 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

En de bijlage!!!! 
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@asnbank.nl 

ASN Bank 

Bezuidenhoutseweg 153 

Postbus 93514 

2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 
http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van:   
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 14:26 
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Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Ha  

Het is gelukt, zoals beloofd hierbij het formulier de aanvraag voor het even! Laat maar even weten of je 
hiermee uit de voeten kunt. Ik stuur je zo meteen ook nog even een bijlage/ overzichtsheet met 
achtergrond info. 

Ik hoop dat het lukt en hoor het graag1! 

Hartelijke groet, 
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@asnbank.nl 

ASN Bank 

Bezuidenhoutseweg 153 

Postbus 93514 

2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 
http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 15:21 
Aan @asnbank.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Holland paviljoen en benelux EIB paviljoen zijn hetzelfde, er ooit uit kostenoverwegingen besloten om 

het samen te organiseren. Vind de opzet uit parijs een hele mooie.  

Van: @asnbank.nl>  
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 14:10 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @asnbank.nl>;  
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@climatecleanup.org>; @asnbank.nl> 
Onderwerp: RE: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Ha  

Thanks!! We gaan ons best doen zodat jij uiterlijk vrijdag een ingevuld event formulier hebt. Vraagje nog, 
ik zie dat die formulier specifiek bedoeld is voor het Benelux-EIB paviljoen. Wij gaan in principe voor een 
plekje in het programma van het Holland Paviljoen, moeten we dat nog specifiek vermelden en kan dat 
via ditzelfde formulier? En zoals jij als aangaf zullen we ook vermelden dat we het prima vinden als we in 
het programma een plekje krijgen als onderdeel van een ander thema dat bij dit onderwerp past. Ik denk 
toch ook een beetje aan een vergelijkbare opzet zoals we destijds in Parijs de sessies hadden 
georganiseerd. Commitment met iets aanbieden met CEO’s, directie niveau van betrokken partijen en 
een tweede sessie met duurzaamheidsmensen ingaan op de inhoud en de vraag hoe gaan dit met elkaar 
nu daadwerkelijk voor elkaar krijgen?  

Gr, 
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@asnbank.nl 

ASN Bank 

Bezuidenhoutseweg 153 

Postbus 93514 

2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 
http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 13:51 
Aan: @asnbank.nl> 
Onderwerp: COP26 BENELUX-EIB Pavilion - Template - Side-event summary 

Hi  
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Bij deze Eventformulier voor de COP, als het lukt graag uiterlijk vrijdag retour, dan ga ik kijken wat ik 
kan doen. 

Verder zou het enorm handig zijn om korte samenvatting in bullits te hebben (zeg, ½ a4tje), en een 
mooie overzichtssheet. Dan kan ik als de gelegenheid zich voordoet, dit meteen insteken als handig, 
en kom ik bij jullie terug als er meer info nodig is. Het helpt ons om een paar van dit soort goede 

voorbeelden te hebben. 

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien dit bericht niet voor 
u is bedoeld, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het
bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken.
This e-mail message is intended to be exclusively for the addressee. If you are not the
intended recipient you are kindly requested not to make any use whatsoever of the
contents and to notify the sender immediately by returning
this e-mail message.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien dit bericht niet voor 
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