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De minister van Financien informeert de Kamer jaarlijks per brief en mede

namens de minister voor Klimaat en Energie over de voortgang op het

Klimaatcommitment van de financiele sector Op 15 november ontving u het

eerste deel van de voortgangsrapportage van 2022 en een begeleidende brief van

de koepelorganisaties Onlangs legden we u een Kamerbrief fbillaae 11 voor

waarmee u deze van een reactie voorzlet U verzodit om de brief op twee punten

te voorzien van aanvullinoen

Bljlagen
1 Kamerbrief

2 FM 286209

Besitspunten
• Wij vragen u bijgevoegde Kamerbrief bijiage 1 te ondertekenen indien u

akkoord bent met de aanvullingen
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de bijgevoegde eerdere nota en

de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s

Kernpunten
• U vroeg om twee aanvullingen t greenwashing onderzoek investico en F

meer over ambitie kabinet Zie biilaoe 2

• Op basis van uw opmerkingen hebben wij op meerdere punten in de tekst

aanvullende passages opgenomen over

o Uw inzet voor EU regelgeving om groenwassen te voorkomen en de

bestaande regelgeving over duurzaamheidsinformatieverstrekking
o De verschillende acties die financiele ondernemingen kunnen

ondernemen om te sturen op duurzaamheid

o De kabinetsambities op het gebied van duurzaamheid en duurzame

finanderingen
• De belangrijkste aanvulling op basis van uw opmerkingen is de toevoeging dat

het uitsluiten van ondernemingen en sectoren niet de enige manier is waarop

ondernemingen kunnen sturen op duurzaamheid en dat invioed via

betrokkenheidsbeleid ook passend kan zijn
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Toelichting
areenwashina onderzoek investico

• Uit een artikel van Follow the Money FTM en Investico van 29 november jl
blijkt dat de helft van de fondsen In Europa rmet een duurzaam beleggingsdoel
Investeert in de fossiele Industrie en of de luchtvaart Het uitsiuiten van

ondernemingen is echter niet de enige duurzame beleggingsstrategie Een

duurzame belegging kan ook juist in de fossiele Industrie zijn met als doel het

beleid van de onderneming te veranderen

• Op p 5 is daarom de volgende alinea toegevoegd onder de lijst met mogelljke
acties die financiele ondernemingen kunnen ondernemen om te sturen op
duurzaamheid

Het uitsiuiten van ondernemingen en sectoren is derhalve niet de enige
weg om te sturen op duurzaamheid in tijn met het klimaatakkoord van

Parijs Zo kan een financiele onderneming er ook voor kiezen om via

betrokkenheidsbeleld invioed uit te oefenen op het beleid van een C02

intensieve onderneming om de onderneming op die manier te bewegen
investeringen te doen waarmee C02 uitstoot wordt teruggedrongen Ik

moedig de sector aan om combinaties van deze acties op een effectieve

transparante en ambitieuze manier in te zetten Bijvoorbeeld door

betrokkenheidsbeleld voorwaardelijk te maken aan duidelijke en vooraf

vastgestelde prestatie indicatoren met uitsluiting als uiterste

consequentie als daaraan niet wordt voldaan Ik zie daar al goede
voorbeelden van

• Indien een fonds stelt dat het niet belegt in de fossiele Industrie en dat toch

doet kan dat in strijdt zijn met EU wetgeving Op p 5 6 is daarom na de

passage over de wettelijke vereisten over betrokkenheidsbeleld de volgende
zin opgenomen Voor bepaalde institutionele beleggers en

vermogensbeheerders geldt daarbij voorts dat zlj klanten op grand van de

Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR op een juiste en

transparante wijze dienen fe informeren over de duurzaamheidsimpact en

risico s van hun producten De AFM houdt toezicht op een goede toepassing
van deze regelgeving door de sector

• Ook zijn bovenaan p 7 in de alinea over wetgevings initiatieven op het

gebied van duurzame financieringen de volgende zinnen toegevoegd Het

blljft daarbij van groot belang dat duurzame investeringen echt duurzaam zijn
en dat groenwassen wordt voorkomen Daarom zet ik in op een ambitieuze

invulllng van EU initiatieven en zat ik bij de Europese Commissie pleiten
voor wetgeving omtrent aanbieders van duurzaamheidsinformatie fESG rating
agencies Dit is inhoudelijk in lijn met uw beantwoording van schriftelijke

vragen die de Kamer u op 7 September 2022 gesteld heeft in een schriftelijk
overleg over uw Beleidsagenda voor duurzame financiering

’’4 meer over ambitie kabinet

• Op p 2 is in de inleiding de volgende onderstreepte passage toegevoegd
Ook in mijn brief over de beleidsagenda voor duurzame financiering
beschreefik de cruciale rol die de financiele sector heeft bij de transitie naar

een duurzame economie en de ambities waar ik mil oo het aebied van

duurzame financiering deze kabinetsoeriode on nationaal Euronees en

internationaal niveau inzet Ik ben een voorstander van het creeren van

voldoende orikkels en randvoorwaarden voor vrifwilliae actie maar sluit

verdere reauierlna niet uit als deze initiatieven tekort schieten bli het behalen
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van de doelstellinaen van het kabinet Inhoudelijk is dit in lijn met uw

Beleidsagenda voor duurzame financiering
• Op p 6 is de alinea over het kiimaatbeleid van het kabinet aangevuld met de

volgende passage A s we gericht blijven op consumptie en groei op de

vervuilende manier zoals we nu doen gaan we het niet halen Het kabinet

heeft zijn ambities daarom aangescherpt In het beieidsprogramma Klimaat is

aangekondigd dat in 2030 de C02 uitstoot in Nederland met ten minste 55

moet zijn gedaald als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland Om dit

doe ook zeker te halen richten we ons op een reductie van 60 Dit is

inhoudelijk in lijn met uw Beleidsagenda voor duurzame financiering

Communicatie

• De voortgangsrapportage van 2021 letdde tot een aantal kritische reacties uit

de wetenschap en het maatschappelijk middenvetd op de voortgang van het

klimaatcommitment waarbij de brief van uw ambtsvoorganger als mild

beschouwd werd Onze verwachting is dat dit niet geldt voor voorliggende
brief

• We zullen uw boodschap aan de sector ook via uw sociale media deien in lijn
met de beleidsagenda duurzame financiering U ontvangt hiervoor een

voorstel via communicatie

• Mocht deze brief leiden tot vragen van de media dan zal een reactie in

overieg met u worden voorbereid

Politiek bestuurlijke context

• De inhoud van de kamerbrief bouwt deals voort op de recente beantwoording
van de vragen in het schriftelijk overleg over uw Beleidsagenda voor

duurzame financiering FM 256398

• Op 22 maart 2023 staat een separaat commissiedebat gepland over de

verduurzaming van de financiele sector

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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TERSESLISSING

Aan

de minister 7
i

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief voortgang klimaatcommitment financieie

sector 2022

1

0^
Datum

23 riovember 2022

Aanleiding
De minister van Financien informeert de Kamer jaarlijks per brief en mede

namens de minister voor Klimaat en Energie over de voortgang op het

Klimaatcommitment van de financiele sector Op 15 november ontving u het

eerste deel van de door adviesbureau KPMG opgestelde voortgangsrapportage
van 2022 en een begeleidende brief van de koepelorganisaties Wij hebben een

Kamerbrief biHaae I opgesteld waarmee u deze van een reactie voorziet Met de

verzending van de brief aan de Kamer worden de voortgangsrapportage fbillaae 2

en 31 en de begeleidende brief fbiilaae 4^ voor het eerst openbaar gemaakt

Notanummer

2022 0000286209

Bjjiagen
1 Kamerbrief

2 Voortgangsrapportage
2022 deel 1

3 Progress report 2022

part 1

d Begeleidende brief

koepelorganisaties

Beslispunten
• Indian u akkoord gaat met de Kamerbrief fbillaae 1 verzoeken u wij deze te

ondertekenen

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking note s

Kernpunten
• De voortgangsrapportage van het klimaatcommitment bestaat deze keer uit

twee delen De focus van dit eerste deel igt op het meten en rapporteren
door de financiele instellingen over het C02 gehalte van hun relevante

financieringen en beleggingen In het voorjaar van 2023 voIgt deel twee dat

rapporteert over de voortgang op de toezegging van de financiele instellingen
om uiterlijk in 2022 actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030

bekend te maken

• Kernpunten voortaanasraDDortaae en apDreciatie in Kamerbrief

o 47 van de 52 ondertekenaars dus 90 rapporteert over boekjaar 2021

ten opzichte van 78 vorig jaar Vorig jaar is de Kamer vanwege een

rekenfout van KPMG in de vorige voortgangsrapportage per abuis

medegedeeld dat 89 van de ondertekenaars daarover rapporteerden
Dat was dus niet het geval De brief vermeldt dit

o De brief stelt dat het teleurstellend is dat 10 van de partijen zich nog

steeds niet aan de afspraak houdt om vanaf boekjaar 2020 het C02

gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen te meten en

daarover te rapporteren
o De brief is positlef over het gestegen percentage ondertekenaars dat

rapporteert over meer dan 90 van de relevante activa en over het hoge
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percentage insteliingen dat dezelfde meetmethodiek gebruikt De brief

noemt het een gemiste kans dat in tegenstelling tot vorig jaar de

voortgangsrapportage niet meldt hoeveei ondertekenaars rapporteren
over alle relevante activaklassen en daarnnee ten voile voldoen aan het

commitment terwiji dit vorig jaar wei werd gerapporteerd
o De brief schetst een aantal verwachtingen over de opvolging van de

afspraak om voor het einde van 2022 actieplannen met

reductiedoelstellingen voor 2030 bekend te maken Deze verwachtingen
komen overeen met wat u daar eerder over schreef in uw Beleidsagenda
duurzame financiering en de beantwoording van de vragen in het

schriftelijk overieg over de beleidsagenda Nieuw is dat de brief deze

verwachtingen presenteert als aanvullend op wettelijke eisen voor

betrokkenheidsbeleid die geiden voor institutionele beleggers en

vermogensbeheerders
o De brief geeft tot slot bij wijze van toekomstbeeld aan wat de

meerwaarde en potentie van het kiimaatcommltment is ten opzichte van

inter nationale inltiatieven waaronder het initiatiefwetsvoorstel

verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen dat ook voor

financiele ondernemingen voorziet in een klimaatplanverplichting
o De brief verwijst naar het gesprek dat u samen met de minister voor

Klimaat en Energie begin September met de koepeiorganisaties voerde en

de afspraak om expertsessies te organiseren in het kader van de

inspanningsverplichting in het klimaatcommitment om een bijdrage te

leveren aan financiering van de transitie

Toeiichting
• De Nederlandse financiele sector heeft zich in juli 2019 met de ondertekening

van het klimaatcommitment gecommitteerd om bij te dragen aan de

uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord Banken

pensioenfondsen verzekeraars en vermogensbeheerders die het

klimaatcommitment hebben ondertekend hebben afgesproken om vanaf

boekjaar 2020 te rapporteren over het C02 gehalte van hun relevante

financieringen en beieggingen en om uiterlijk in 2022 actiepiannen inclusief

reductiedoelstellingen voor 2030 bekend te maken

• Jaarlijks wordt er een overkoepelende rapportage opgesteld die verslag doet

van de inspanningen en resultaten van de afspraken in het

klimaatcommitment Deze voortgangsrapportage wordt jaariijks aan de

Kamer aangeboden De Commissie Financieie Sector Kiimaatcommitment

CFSK is belast met het monitoren van de voortgang van de uitvoering van

het kiimaatcommitment en het opstelien van de voortgangsrapportage De

CFSK wordt voorgezeten door Femke de Vries en bestaat uit

vertegenwoordigers van de koepeiorganisaties binnen de financiele sector het

ministerie van Economische Zaken en Kiimaat en het ministerie van

Financien Uw ambtsvoorganger heeft de eerste twee voortgangsrapportages
van de CFSK op respectievelijk 30 oktober 2020 en 28 oktober 2021 voorzien

van een reactle en met de Kamer gedeeld

Communicatie

• De voortgangsrapportage van 2021 leidde tot een aantal kritische reacties uit

de wetenschap en het maatschappelijk middenveld op de voortgang van het

klimaatcommitment waarbij de brief van uw ambtsvoorganger als mild
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beschouwd werd Onze verwachting is dat dit niet geldt voor voorliggende
brief

• We zullen uw boodschap aan de sector ook via uw sociai media deien in iijn
met de beleidsagenda duurzame financiering U ontvangt hiervoor een

voorstel via communicatie

• Mocht deze brief leiden tot vragen van de media dan zal een reactie in

overleg met u worden voorbereid

Politiek bestuurlijke context

• De inhoud van de kamerbrief bouwt deels voort op de recente beantwoording
van de vragen die in het schriftelijk overleg over uw Beleidsagenda voor

duurzame financiering van 7 juni FM 256398

• Op 22 maart 2023 staat een separaat Commissiedebat gepland over de

Verduurzaming van de finandele sector

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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