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COMMITMENT FINANCIËLE SECTOR AAN HET 
KLIMAATAKKOORD (1/3)

Door: Meer dan 50 instellingen uit de financiële sector (banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, 

verzekeraars)

Sinds: 
2018

Gebied:
Milieu: Energietransitie, CO2 reductiedoelstellingen en –actieplannen.

Verplichting:
Nee, vrijwillige aansluiting door financiële instellingen (banken, pensioenfondsen, 

vermogensbeheerders, verzekeraars)

Gebaseerd op:
Het is een commitment aan het Nederlandse Klimaatakkoord (2019)

Informatie:
In 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gesloten tussen 5 sectoren (Elektriciteit, Gebouwde 

omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Mobiliteit) en de overheid.  [Bron]

De financiële sector heeft het initiatief genomen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van 

het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Zij hebben daartoe een commitment opgesteld.

In het commitment zijn in het kort de volgende afspraken opgenomen:

a. De partijen hebben een inspanningsverplichting voor de financiering van de energietransitie

b. De partijen ondernemen actie om het CO2-gehalte van beleggingen te meten en te rapporteren

c. De partijen maken actieplannen en reductiedoelstellingen bekend

d. Partijen organiseren een jaarlijks overleg over de voortgang

[Bron]

https://www.klimaatakkoord.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/07/10/commitment-van-de-financiele-sector
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COMMITMENT FINANCIËLE SECTOR AAN HET 
KLIMAATAKKOORD (2/2)

Gerelateerd: 
• Het commitment is ondersteunend aan het Klimaatakkoord van Parijs en aan het Nederlandse 

Klimaatakkoord.

• Het ministerie van Financiën is betrokken bij het commitment aan het Klimaatakkoord. Het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betrokken bij het Klimaatakkoord en ook bij het 

commitment van de financiële sector.

Leden/deelnemers:
Meer dan 50 partijen in de financiële sector, zie onderstaande link

Overzicht deelnemers commitment op 10 juli 2019

Wat doen

pensioenfondsen?

De ondertekenende partijen inclusief de pensioenfondsen gaan de afspraken in het commitment 

uitvoeren. 

Links:
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/2019/openbaar/vijftig-financiele-

instellingen-tekenen-voor-klimaatdoelen

https://www.klimaatakkoord.nl/

https://www.pensioenfederatie.nl/stream/financiele-instellingen-die-het-commitment-ondertekenen-1.pdf
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/2019/openbaar/vijftig-financiele-instellingen-tekenen-voor-klimaatdoelen
https://www.klimaatakkoord.nl/

