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AKKOORD VAN PARIJS (1/2) 

Door: VN-verdrag ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland.

Sinds: 
12 december 2015 Ondertekend

4 december 2016 In werking getreden

Gebied:
Environment

Verplichting:
Nee, vrijwillig. 

Gebaseerd op:
21e jaarlijkse vergadering van de Conference of the Parties (COP 21) en de 11e sessie van de 

Meeting of the Parties (CMP 11) van het Kyoto-protocol uit 1997.

Informatie:
‘’In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële 

tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd 

om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het 

gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-

uitstoot.’’ [Bron]

Gerelateerd:
In Nederland wordt in het Klimaatberaad overlegd over een nationaal Klimaatakkoord om 

zodoende invulling te geven aan het Akkoord van Parijs. ‘’Het Klimaatberaad bestaat uit voorzitters 

van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, medeoverheden en niet-gouvernementele 

organisaties (ngo's). De voorzitter van het Klimaatberaad is Ed Nijpels.’’ [Bron]

Zie: https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord

Leden/ 

deelnemers:

x

Lijst van landen die het ondertekend hebben: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Paris_Agreement

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_van_Parijs
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/klimaatberaad
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Paris_Agreement
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AKKOORD VAN PARIJS (2/2) 

Wat doen

pensioenfondsen?

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT):

• ‘’PMT omschrijft het Klimaatakkoord van Parijs (2015), de Montréal Pledge en het raamwerk van 

de Taskforce on Climated-related Financial Disclosures (TCFD).’’ [Bron]

• ‘’PMT was vertegenwoordigd op de Klimaattop in Parijs, waar eind 2015 het historische 

klimaatakkoord werd bereikt. PMT vindt dat institutionele beleggers een grote rol kunnen spelen bij 

de naleving van het akkoord. PMT was ook vertegenwoordigd bij de Klimaattop van 2016 in 

Marrakesh (Marokko) om onder andere kennis te delen over ons klimaatbeleid.” [Bron]

Links:
Tekst van het Akkoord van Parijs [EN]:

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf

Vrij vertaalde delen van de tekst door het NRC:

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/14/na-veel-praten-werd-dit-de-tekst-1570189-a1352581

https://decision-tool.websight.nl/api/downloadFile?uuid=9637ffb709110f115e48eee21085cef241fd9a1b
https://www.bpmt.nl/client/bpmt/upload/downloads/Verantwoord-JV2016.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/14/na-veel-praten-werd-dit-de-tekst-1570189-a1352581

