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D8 Financiering door de markt 
De financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders) 
steunt de energietransitie die met het Klimaatakkoord wordt beoogd en die noodzakelijk is om 
te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In de komende jaren zal de 
transitie enerzijds een beroep doen op nieuwe financiering van verduurzamingsprojecten in 
alle sectoren, en anderzijds stelt de transitie financiële instellingen voor de uitdaging om op 
beheerste en bestendige wijze bestaande (energie)portefeuilles te heroverwegen. 
 
Daarbij blijft voor de financiële sector marktconformiteit uitgangspunt. De klanten van 
banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders verwachten immers een 
passend rendement op hun besparingen. Rendement en risico op financieringen en 
beleggingen moeten in balans zijn. Bijdragen van de overheid aan dit Klimaatakkoord zijn 
belangrijk om de business case van verduurzamingsinitiatieven te versterken, en daardoor 
vormen van marktfinanciering ervan binnen bereik te brengen.  
 
De Taakgroep Financiering, waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen, 
vermogensbeheerders en Invest-NL vertegenwoordigd zijn, is de afgelopen maanden 
gesprekspartner geweest van de verschillende sectortafels met als doel inzicht te geven in de 
mogelijkheden om initiatieven via de markt te financieren. Gezien de intensieve 
onderhandelingen en gesprekken aan de diverse tafels is het aantal concrete financiële 
vraagstukken waar extra financiering door de markt een knelpunt oplost, op dit moment nog 
beperkt. Deze vraagstukken komen naar verwachting aan de orde nu de grote lijnen van de 
diverse tafels zijn uitonderhandeld. De taakgroep heeft vervolgens gewerkt aan het 
identificeren van bestaande knelpunten die in de toekomst vermeden kunnen worden, het 
opstellen van een financieringswijzer over beschikbaar ‘privaat geld’ in Nederland, adhesie 
betuigd aan de uitgifte van groene staatsleningen en voorstellen gedaan voor een verruiming 
van de regeling groenprojecten. 
 
Het is van belang dat ‘groene’ projecten die potentieel een marktconform 
risico/rendementsprofiel hebben een toekomstvaste financiering kunnen vinden. In het kader 
van de taakgroep zijn financiële instellingen van plan samen met Invest-NL een 
financieringsportaal op te richten. De exacte invulling en opzet van dit portaal zal in het 
eerste kwartaal van 2019 verder worden uitgewerkt. Hierbij worden naast lessen uit het 
verleden ook best practices vanuit het VK en Duitsland in de beschouwing betrokken. De 
bedoeling is dat Invest-NL straks als een portaal voor financiering van groene projecten 
functioneert, door partijen door te verwijzen naar het juiste type financiële partner(s). Daar 
waar nuttig, nodig en effectief kan Invest-NL ook een regierol voor projecten vervullen. 
Daardoor kunnen investeringen vanuit Invest-NL ook daadwerkelijk werken als een hefboom 
en leiden tot een vergroot financieringsaandeel vanuit de markt.  
 
Voor een goed functionerende markt voor groene financiering is het noodzakelijk dat private 
en (semi-)publieke financiële instellingen goed samenwerken. Daartoe wordt nu gewerkt aan 
de standaardisering van de overeenkomsten tussen banken, regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, regionale energiefondsen en Invest-NL. Hierdoor kunnen 
duurzame ondernemers makkelijker en sneller gecombineerde financiering van regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, regionale energiefondsen en banken betrekken.   
 
De Taakgroep verzoekt het Platform voor Duurzame Financiering het werk van de Taakgroep 
op gebied van identificatie en mitigatie van knelpunten verder voort te zetten. Het Platform 
voor Duurzame Financiering is bij uitstek gepositioneerd alle relevante actoren bij elkaar te 
brengen en kennisuitwisseling te stimuleren. 
 
De financiële sector zet zijn steun aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord kracht bij 
door het volgende commitment. 
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Commitment van de financiële sector 
De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) 
neemt het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs 
en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen 
(hierna kortweg aangeduid als CO2) in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te 
verminderen ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de 
Nederlandse economie en samenleving, en vraagt om brede steun en effectieve medewerking 
van alle betrokkenen en belanghebbenden.  
 
Hiertoe verbinden de ondertekenende partijen zich in overeenstemming met hun rol in de 
financiële keten, verantwoordelijkheid en capaciteit aan de volgende te nemen acties: 
 
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.  

 
d. Dit commitment maakt integraal onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Partijen 

organiseren  jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering 
van de afspraken. Over de  voortgang wordt gerapporteerd in de in te stellen 
Klimaatcommissie. Daar waar de partijen structurele knelpunten signaleren die uitvoering 
van de afspraken hinderen, worden deze actief onder de aandacht van betrokkenen 
gebracht.  

 
Het commitment van de financiële sector aan het welslagen van de noodzakelijke 
energietransitie heeft zowel betrekking op het aanbieden van passende marktconforme 
financieringsarrangementen voor verduurzaming, als op het integreren van klimaatdoelen 
waaronder CO2-reductiedoelstellingen in de eigen strategie. 
 
De financiële sector wil een substantiële bijdrage leveren aan verduurzamingsprojecten om de 
energietransitie in de verschillende sectoren van de economie en de samenleving goed vorm 
te geven, op marktconforme basis. De financiële sector heeft zich via de taakgroep 
Financiering van het Klimaatakkoord ingezet voor het bevorderen van cross-sectorale vormen 
van financiering om de afstemming van vraag en aanbod van financiering beter op elkaar af 
te stemmen, en om mogelijke knelpunten te signaleren en op te lossen. Waar nuttig en nodig 
zal deze functie in samenwerking met Invest-NL worden verankerd in een portaal, waardoor 
de mogelijkheden voor optimalisatie van cross-sectorale financiering verder worden vergroot.  
De energietransitie stelt financiële partijen voor de uitdaging om op een beheerste en 
bestendige wijze hun rol te vervullen. Klimaatbeleid en ontwikkelingen in CO2-neutrale 
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technologieën kunnen leiden tot snelle veranderingen.  Partijen moeten hierop anticiperen, 
zowel op hiermee verbonden kansen als op bedreigingen. Voor financiële partijen kan dat 
aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan met bedrijven en andere klanten met als doel de 
CO2-uitstoot te verlagen. 
 
Centraal in het commitment is dat iedere partij zich primair zal richten op de activiteiten die 
het meest direct in de eigen invloedssfeer liggen, die passen bij de financiële risico-rendement 
doelstelling en die aansluiten op de rol van de desbetreffende partij in de financiële keten.  
Bijvoorbeeld bij vermogensbeheer beslissen de betrokken klanten uiteindelijk zelf hoe hun 
geld wordt belegd. 
 
De koepelorganisaties ondersteunen dit commitment, coördineren de inzet van hun 
achterban, en spelen een actieve rol bij het jaarlijks overleg over de voortgang van de 
uitvoering van de afspraken.   
  
Bij  de uitvoering van dit commitment wordt aansluiting gezocht bij de (internationale) 
ontwikkelingen en standaarden op dit gebied (zoals opgenomen in de bijlage).  
 
Het Platform voor Duurzame Financiering biedt de betrokken financiële partijen een platform 
om onderling kennis en ervaringen te delen, zowel op het gebied van financiering van 
verduurzamingsprojecten als het meten van de CO2-gehalte van  hun relevante financieringen 
en beleggingen. Het platform organiseert samen met de vier financiële koepels (NVB, Verbond 
van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dufas) werkconferenties over het meten en sturen op 
klimaatimpact. Door best practices uit te wisselen kunnen koplopers binnen de financiële 
sector andere financiële  partijen – die bijvoorbeeld door hun kleinere omvang minder 
capaciteit hebben om zelf vernieuwingen te initiëren – behulpzaam zijn bij het formuleren van 
een bij de instelling passende ambitie en bij het ontwikkelen van een aanpak om aan die 
ambitie effectief invulling te geven.  
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