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SPITSBERGEN AMBITIE 2018-2020 (1/2)

Door: ‘’Geïnitieerd door 33 bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die met elkaar op expeditie zijn geweest in 

Spitsbergen afgelopen april.’’

Nederlandse financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, 

investeerders) [Bron]

Sinds: 
Juni 2018

Gebied:
Environment

Verplichting:
Nee, vrijwillig.

Gebaseerd

op:

‘’Daarnaast kunnen wij actief investeren in nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een klimaatpositieve 

duurzame economie en aan de internationale doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van 

Parijs. Voor Nederland verbinden wij ons aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in het 

regeerakkoord (tenminste 49% CO2-reductie in 2030, 100% in 2050), met een ambitie om het halen van 

deze doelen te versnellen waar mogelijk.’’ [Bron]

Informatie: 

(1/2)

‘’De Spitsbergen ambitie 2018-2020 is een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen 

klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Het doel is om gezamenlijk de 

transitie naar een groene en koolstofarme economie te versnellen.’’

‘’(…) committeren alle deelnemende financiële instellingen zich het:

1. Actief meten en extern rapporteren over klimaatimpact, zoals CO2/€ en gefinancierde technologie. (…)

2. gebruikmaken van klimaatscenario analyses en science-based targets ter ondersteuning van ons 

financierings-, beleggingsbeleid en onze strategieën, om te kunnen voldoen aan het Parijsakkoord;

3. overheden ondersteunen in het halen van hun nationale klimaatambities. (…)

4. integreren van concrete klimaatdoelen in onze organisaties om zo positieve klimaatactie te stimuleren 

tot op het niveau van onze werknemers;

https://www.duurzaamnieuws.nl/financiele-sector-gaat-voor-klimaatakkoord-met-spitsbergen-ambitie/
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf
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SPITSBERGEN AMBITIE 2018-2020 (2/2)

Informatie: (2/2)
Om dit te bereiken zullen we onder andere:

5. actief zoeken naar mogelijkheden om samen te investeren in klimaatoplossingen, mogelijk 

via nieuwe financiële constructies, en daarbij andere financiële partijen uitnodigen de 

krachten te bundelen;

6. stimuleren van meer bewustzijn en kennis bij de bedrijven en projecten die wij financieren 

of waarin wij beleggen door het actief aangaan van een dialoog omtrent klimaat;

7. bijeenkomen op minimaal halfjaarlijkse basis om de klimaatimpact van onze financieringen 

en beleggingen (bijvoorbeeld progressie in CO2-reductie) te bespreken, alsook dilemma’s en 

ideeën te delen en elkaar te inspireren met nieuwe kansen en successen. [Voorstel is om dit 

te doen via het Platform Duurzame Financiering van DNB, waaronder o.a. de werkgroepen 

Klimaatrisico’s, Bebouwde Omgeving en Platform Carbon Accounting Financials vallen.]’’ 
[Bron]

Gerelateerd:
Aangeboden aan Ed Nijpels van de Klimaattafel (26 juni 2018)

Leden/ 

deelnemers:

Onderschrijvende partijen: banken, vermogensbeheerders, verzekeraars, 

Zie: https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf

Wat doen

pensioenfondsen?

Reactie Pensioenfederatie: https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=3262

Links:
De Spitsbergen ambitie:

https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf

https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf
https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=3262
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/spitsbergen-ambitie-2018versie-def-12-juni.pdf

