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Verandering begint  
bij jezelf
Deze Eye on Finance staat in het teken van het 

klimaatrisico. Een actueel thema, want vraag-
stukken rond klimaatverandering beheersen 
tegenwoordig het dagelijkse nieuws.  

Ook financiële instellingen houden zich in toenemende 
mate met klimaat en duurzaamheid bezig en dat is niet 
meer dan logisch. Juist financiële instellingen hebben 
het vermogen om bedrijven in de reële economie te 
laten veranderen. Verandering is noodzakelijk om het 
klimaatprobleem aan te pakken. Zoals we nu leven 
hebben we drie planeten nodig en we hebben er maar 
één, dus er moet iets gebeuren. Ook in de financiële 
sector is dat besef volgens mij inmiddels door gebroken. 
Hoewel, uit onderzoek van de Vereniging van Beleg
gers voor Duurzame Ontwikkeling zou blijken dat 
Nederlandse institutionele beleggers nauwelijks bij-
dragen aan het oplossen van het klimaat probleem. 
En in recent internationaal onderzoek van het World 
Resources Institute werd ten aanzien van banken 
min of meer een vergelijkbare conclusie getrokken.

Op mijn beurt zou ik willen zeggen: Keulen en Aken 
zijn ook niet op één dag gebouwd. De materie is 
weerbarstig en een panklare aanpak ontbreekt. 
Toch zit de financiële sector bepaald niet stil.  
Er zijn legio initiatieven om te investeren in 
innovatie, nieuwe bedrijfsmodellen en andere 
energiebronnen. En via het wereldwijde 
Partnership Carbon Accounting Financials 
(PCAF) is er ook een uniforme methode om 
CO2-impact van alle soorten asset categorieën 
te berekenen. Een behoorlijk succesvolle 
methode overigens. In een interview in  
dit magazine constateert geestelijk vader 

Piet Sprengers van ASN Bank: “Het is eigenlijk een export-
product geworden.” Naast PCAF heeft de Nederlandse 
financiële sector zich gecommitteerd aan de afspraken  
in het Klimaat  akkoord. De financiële instellingen zullen  
hun beleggings portefeuilles toetsen aan de afspraken en 
klimaat  doel stel lingen ten aan zien van deze portefeuilles 
vaststellen. 

Maar deze initiatieven gaan het probleem niet oplossen om 
een van de doelen van Parijs, niet meer dan 1,5 graden 
opwarming van de aarde in 2050, te realiseren. Huidige 
modellen gaan al uit van 4 graden opwarming en dat is 
catastrofaal voor de mensheid en daarmee ook voor de 
balansen van verzekeraars, banken en pensioenfondsen. 
Toekomstige kosten zijn nog onvoldoende geïnternaliseerd 
en de CO2-beprijzing is nog te mager. Dit alles vraagt om 
een grotere inzet van alle betrokkenen: de financiële sector, 
de bedrijven, de overheid maar zeker ook de consument. 
“Niets doen is geen optie”, merkt een beleidsadviseur van 
DNB verderop in dit nummer terecht op.

Uiteraard kijk ik ook naar onze eigen beroepsgroep van 
accountants en adviseurs. En dan constateer ik dat ook  
wij meer kunnen doen. Het gaat er dan met name om de 
aanpak van de klimaatproblematiek met klanten te bespreken 
zodat zij (betere) doelen kunnen stellen, impact kunnen 
meten en hier transparant en betrouwbaar over kunnen 
communiceren en rapporteren. Voor ons als financiële 
professionals ligt er een duidelijke opdracht. Verandering 
begint bij jezelf, nietwaar? Dat lijkt mij een uitdagende 
gedachte zo aan het einde van 2019 en het begin van een 
nieuw decennium. Ik wens u veel leesplezier toe met deze 
Eye on Finance en hoop dat wij met elkaar nog meer kunnen 
bijdragen aan a better working world. •

Remco Bleijs 
Associate Partner EY Asset Management  
& Sustainability Services   
T +31 (0)6 29 08 31 18
E remco.bleijs@nl.ey.com
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winstmaximalisatie gericht systeem: 
Moral Capitalism, Conscious Capitalism, 
Inclusive Capitalism. We zoeken naar 
een nieuwe benadering waarin de 
morele kant – hoe zorg je als goed 
rent meester ook voor de volgende 
generaties voor een leefbare en ge-
zonde planeet – naadloos samen gaat 
met de zakelijke kant. Met andere 
woorden, hoe zorg je voor optimale 
financiële resultaten in relatie tot  
de risico’s en kansen van klimaat-
verandering? 

De signalen dat het menens is, zijn 
intussen niet te missen. In Nederland 
merk ik als voorzitter van de Dutch 

Sustainabe Growth Coalition hoe 
Nederlandse multinationals met veel 
daadkracht samenwerken aan duur-
zame groei door economische winst 
te combineren met ontwikkelingen op 
maatschappelijk vlak. In de Verenigde 
Staten ondertekenden 181 CEO’s 
recent een ‘Statement on the Purpose 
of a Corporation’ en onderstreepten 
ze daar mee dat er meer is dan alleen  
de be langen van de aandeelhouders, 
het gaat evenzeer om de belangen 
van klanten, werknemers en de  
maat schap pij. Eigenlijk omarmen  
ze daar mee het klassieke Rijnlands 
denken waarin ruimte is voor alle 
stake holders.  

“In 2006 was ik Minister President  en 
werd gevraagd  Al Gore te introduceren 
bij de première in Nederland van zijn 
film ‘An Inconvenient Truth.’ Het was 
een indringend verhaal over het effect 
van klimaatverandering. Het was des-
tijds vooral bedoeld om meer bewustzijn 
over dit thema te creëren. Nu, ruim tien 
jaar later bevinden we ons nadruk ke-
lijk in een volgende fase. Bedrijven en 
overheden komen wereldwijd in actie, 
bedrijfsstrategieën en bedrijfs modellen 
worden herijkt, beleid wordt veranderd, 
er is veel meer oog voor transparantie 
en meetbaarheid. Er is ook veel debat 
over hoe we het kapitalisme kunnen 
herijken naar een minder eenzijdig op 

Het zakendoen 
wordt opnieuw 

uitgevonden

Jan Peter Balkenende is in diverse nationale en internationale rollen sterk betrokken  
bij het thema duurzaamheid. Remco Bleijs (EY) hoort van Balkenende dat het 

bedrijfsleven een steeds actievere rol speelt daarin en schetst welke rol bestuurders 
daarin kunnen spelen. 
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managen van deze kloof. Het goed meten en 
benchmarken van prestaties maakt dat deze 
prestaties bespreekbaar worden en dat je je 
kunt spiegelen aan wat andere ondernemingen 
doen. We hebben KPI’s nodig die verder gaan 
dan de financiële context maar ook inzicht 
geven in maatschappelijke prestaties. Met die 
KPI’s verbeter je eigenlijk de marktwerking van 
het kapitalisme in de klassieke zin. Life cycle 
analysis, integrated reporting, het gebruik van 
data; het is allemaal noodzakelijk.

Juist daarom adviseer ik bestuurders niet terug-
houdend te zijn in transparantie op dit vlak en vol-
ledig geïntegreerd te rapporteren. Dus financiële 
en niet-financiële informatie met elkaar te 
verweven. Transparantie prikkelt tot de goede 

discussies met stakeholders  
en maakt de geschetste kloof 
beheers baar. Ook al omdat 
trans parantie je geloof waardig 
kan maken. Een prachtig voor-
beeld is DSM, een van de trend-
setters op dit vlak. Het bedrijf 
heeft in het geïntegreerde jaar-

verslag een paragraaf op genomen over de duur-
zaamheidsdoelen die niet zijn behaald. Dat is pas 
een teken van kracht. 

Juist de financiële sector kan in dit alles een 
sleutelrol spelen. En doet dat ook steeds meer. 
Niet alleen door de eigen bedrijfsvoering te 
verduurzamen, maar vooral door het gesprek 
met klanten aan te gaan over verduurzaming  
- denk aan de Terra-benadering van ING -, door te 
investeren in duurzame projecten, door financiële 
producten aan te bieden die een bijdrage leveren 
aan de realisatie van de klimaat doelen van Parijs. 
Belangrijk is ook dat banken samenwerking zoeken 
met andere banken. Juist doordat de financiële 
sector zich steeds meer weet te verenigen kunnen 
ze met voldoende schaalgrootte een vuist maken 
en daardoor impact maken met hun keuzes voor 
een betere wereld.

China mag bekend staan als een grote vervuiler, 
er gebeurt daar heel veel op het vlak van duur-
zaamheid. Jarenlang was armoedebestrijding de 
eerste prioriteit, dat heeft nu plaats gemaakt 
voor het klimaat, mede ingegeven door de 
alarmerend slechte luchtkwaliteit in stedelijke 
gebieden. In het Chinese overheidsmodel kan 
het dan hard gaan: plannen worden daar vaak 
snel omgezet in actie. De burgemeester van 
Beijing vertelde me laatst dat 60% van de nieuw 
verkochte auto’s in deze stad elektrisch zijn.

Met andere woorden: er komt dus echt een 
transitie in denken en doen op gang. Maar wat 
moet je daar als bestuurder mee? 

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor  
de lange termijn waarde creatie 
van een onder neming en dan is 
het natuurlijk direct duidelijk dat 
klimaat een prominente plek op 
de agenda heeft. Twee begrippen 
spelen een centrale rol: mindset 
en mainstream. De mindset is 
het morele kompas dat je mee 
wilt geven aan mensen, vanuit een overtuiging 
wat je als onderneming wilt bijdragen aan de 
maatschappij. Mainstream is de werkelijk heid: 
het geheel van gangbare opvattingen, routines 
en gebruiken binnen organisaties. Veranderen 
van de mainstream is niet altijd zo gemakkelijk  
in beweging te brengen. 

Tussen die mindset en de mainstream zit in veel 
gevallen een kloof. Het managen van die kloof  
is een verantwoordelijkheid voor de bestuurder. 
Dat vraagt natuurlijk allereerst om een goede 
integrale duurzaamheidsstrategie en ook om 
bestuurders die in woord en daad laten zien  
hoe ze de transformatie naar een duurzaam 
model vorm geven. 

Meer specifiek ben ik ervan overtuigd dat de 
juiste vorm van transparantie helpt bij het 
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Het besef dat er een beter inzicht nodig is in de milieu-
prestaties van bedrijven groeit de afgelopen decennia. 
Voormalig PostNL topman Peter Bakker zei jaren geleden 
tijdens een conferentie al eens: “Accountants kunnen de 
wereld redden.” Hij bedoelde daarmee dat goede verslag-
geving over dit thema zorgt dat de feiten klip en klaar op 
tafel komen en daarmee ook het begin van verandering ten 
goede komt. Maar dat is niet eenvoudig, want er is een gebrek 
aan eenduidige definities over hoe je de impact precies moet 
meten. Het is een van de missies van Piet Sprengers om 
daarin verandering aan te brengen. PCAF speelt daarin een 
centrale rol waar het gaat om CO2-impact die financiële 
instellingen hebben met hun financieringen en beleggingen. 

De aandacht voor duurzaamheid in het bedrijfsleven – en 
daarmee ook de aandacht voor klimaatriscico’s – speelt 
inmiddels al enige tijd. Is het niet gek dat we dan na al die 
jaren eigenlijk nog steeds geen eenduidige standaarden 
hebben over hoe je die impact meet?
”In zekere zin wel. Veel mensen reageren ook wat verbaasd 
als ik ze vertel dat wij in 2012 bij ASN Bank concludeerden 
dat we eigenlijk geen goed meetbare lange termijn doelen 
op het vlak van duurzaamheid hadden. Toch waren we toen 
de eerste en nog steeds zijn we samen met moederbedrijf 
De Volksbank de enige die een balansbrede klimaatdoelstelling 

hebben. Terwijl het natuurlijk al vanaf de oorsprong in onze 
genen zit om in te zetten op verbetering van mensenrechten, 
klimaat en biodiversiteit. We deden veel, maar hadden nog 
geen gestructureerde manier om onze impact te monitoren. 
En dus wisten we ook niet of onze inspanningen voldoende in 
lijn lagen met onze strategie en de afspraken van het Klimaat-
akkoord van Parijs. Dat moest anders, vonden we. En daar 
is eigenlijk de historie van PCAF begonnen. We geloven dat 
financiële instellingen een belangrijke rol kunnen spelen in de 
transitie naar een wereld met hernieuwbare energie, want 
met onze beleggingen en financieringen kunnen we behoorlijk 
wat invloed uitoefenen. Met een coalition of the willing zijn we 
toen begonnen om via PCAF een methodiek te ontwikkelen 
om de CO2-impact per asset categorie beter te meten. 
Daarmee hebben de instellingen een instrument in handen om 
beter onderbouwde keuzes te maken én hun stakeholders 
te informeren. Het is een heel praktische methode.”

Jullie zijn hiermee echt een 
trendsetter?
”PCAF speelt internationaal zeker een 
voorlopersrol. Het is duidelijk 
merkbaar dat het bij vrijwel alle grote 
financiële instellingen op de radar 
staat. In het begin moesten we vanuit 
ASN Bank flink lobbyen om andere 
Nederlandse financiële instellingen 
mee te krijgen en was er hier en daar 
wat argwaan over onze rol. Maar 
inmiddels is die achterdocht volledig 
verdwenen en werken we heel nauw 
samen. PCAF is inmiddels ook geen 
Nederlands initiatief meer maar een 
wereldwijde organisatie met een secre-
tariaat in Nederland. Er is al een Noord-
Amerikaanse afdeling actief. En ook in 
andere landen is een enthousiaste 
beweging op gang gekomen. Het is 
eigenlijk een exportproduct geworden. 
Terugkijkend denk ik dat de klimaat-
conferentie van Parijs veel momentum 
heeft gecreëerd.  Sindsdien zijn niet 
alleen financiële instellingen maar ook 
centrale banken in hun rol als toezicht-
houder zich steeds nadrukkelijker bezig 
gaan houden met klimaatrisico’s en 
aanverwante thematiek.”

De vraag is natuurlijk of een gemeen-
schappelijke taal’ ook echt bijdraagt 
aan een verandering. Je kunt immers 
alles wel goed gaan meten, maar 
zolang de klimaatimpact nog geen 
prijskaartje heeft, is er toch geen 
prikkel om ook echt dingen te gaan 
veranderen? 
“Money rules the world. Ik ben het met 
je eens dat het goed beprijzen van 
externaliteiten – zoals de CO2-uitstoot – 
de beste en eenvoudigste manier is 
om verandering te bewerkstelligen. 
De markt doet dan zijn werk. De markt 
werkt nu niet goed omdat de huidige 
generatie eigenlijk leeft op kosten van 

Voor een duurzame 
revolutie moet je in  

elk geval inzicht hebben 
in je klimaatimpact 

volgende generaties. We leven op de 
pof. En dus moeten we de markt beter 
laten werken. En wat is daarvoor nodig? 
Goede informatie op basis van een dui-
dige begrippen geeft inzicht waar het 
goed gaat en waar niet. Als de prijs voor 
CO2 toeneemt, weet je waar de kansen 
en risico’s in je portefeuille zitten.”

Als alle financiële instellingen 
eenduidig gaan rapporteren over de 
CO2-impact van hun beleggingen en 
financieringen zou de overheid  dan 
op basis van die informatie hen 
straks fiscaal kunnen straffen en 
belonen en zo de markt bijsturen? 
”Dat is geen goed idee. Beprijzen moet 
je doen bij de bron. Bij de veroorzaker 
van de CO2-uitstoot en dus niet bij de 
financier.”

De Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) geeft 
ook handreikingen aan financiële 
instellingen voor het rapporteren 
over klimaatrisico’s. Hoe verhoudt 
dat zich tot PCAF?
”In de meest eenvoudige zin is PCAF 
een praktische invulling van het raam-
werk dat TCFD biedt. Ik zie echter wel 
een belangrijk verschil. Deze Task Force 
denkt vanuit de impact die klimaat-
verandering heeft op de financiële 
sector, daar kan de PCAF methode heel 
bruikbaar zijn. Maar PCAF kijkt ook 
verder, naar de impact van de financiële 
sector op klimaatverandering.  
Heel praktisch: als een bepaalde regio 
door klimaatverandering hogere risico’s 
van overstromingen krijgt, kun je als 
bank besluiten om daar voortaan geen 
hypotheken meer te verstrekken. Dan is 
het risico van je balans af. Maar dat 
levert natuurlijk geen vooruitgang voor 
de samenleving op. Ik zie meer partijen 
– zoals De Nederlandsche Bank en de 
Financial Stability Board – vooral naar 
de stabiliteit van de bankensector op 
zich kijken. Dat is juridisch ook hun 
verantwoordelijkheid en het is ook 
nodig, maar wat mij betreft staat er 
meer op het spel.”

Een veilige financiële sector is  
niet het zelfde als een veilige 
maatschappij? 
”Precies. Maar het vergt nog wat 
ambassadeurswerk om dat overal 
tussen de oren te krijgen.”

Hoe zien de klimaatrapportages van 
financiële instellingen er over 5 jaar 
uit? 
”Ik ga ervan uit dat ze dan allemaal heel 
helder inzicht geven in hoe de footprint 
van hun beleggingen en financieringen 
eruit zien. En vooral ook hoe dat in lijn 
ligt met de klimaat afspraken die er in 
Parijs zijn gemaakt. De wereldwijde 
temperatuurstijging moet binnen veilige 
marges blijven. De methodologie van 
PCAF staat in dienst van dat doel. 
Cijfers zijn tenslotte geen doel op zich. 
Daar ligt nog wel een andere uitdaging. 
Bij de conferentie in Parijs is een 
scenario geschetst op basis van een 
opwarming van de aarde met 1,5 tot 
2,0 graden. Maar inmiddels geven alle 
signalen aan dat het harder zal gaan 
en een opwarming van 3 of 4 graden 
realistischer is. Dus moeten we bij het 
in kaart brengen van risico’s eigenlijk 
met heel andere scenario’s rekenen. 
Heel eerlijk, dat doen we ook bij ASN 
Bank nog niet.”

Managementgoeroe Peter Drucker wist het al in de jaren vijftig van de vorige eeuw:  
‘What gets measured gets managed’. En precies daarom was het ook al jaren de hoogste tijd 

om de CO2-impact van beleggingen en financieringen op een eenduidige manier in kaart  
te brengen, aldus Piet Sprengers (ASN Bank) geïnterviewd door Jennifer van Eekelen van EY. 
Hij is een van de geestelijke vaders van het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF) 

waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en assetmanagers samenwerken aan  
een eenduidige meetmethode. 
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De markt werkt nu niet goed omdat 
de huidige generatie eigenlijk leeft 
op kosten van volgende generaties

“

Beprijzen moet je doen 
bij de bron
“



aan het energieakkoord in 2013, heel 
fragmentarisch gewerkt aan onder-
delen van het klimaatprobleem. 
Gemeten naar het aandeel hernieuw-
bare energie bungelen we samen met 
Malta onderaan de Europese lijst en zijn 
we van alle landen het verst verwijderd 
van de klimaatdoelen voor 2020.  
De opdracht was nu om met een goed 
doordacht en samenhangend plan te 
komen en daar is aan vijf klimaattafels 
heel hard aan gewerkt. Let wel, er staat 
echt heel veel op het spel. Deze transitie 
is vergelijkbaar met de impact van de 
industriële revoluties van meer dan 
honderd jaar geleden. Precies daarom 
is het essentieel dat alle partijen aan 
tafel zaten. Het is internationaal echt 
een unicum dat we dat op deze manier 
voor elkaar hebben gekregen.”

Op de kop af 30 jaar geleden organi-
seerde Ed Nijpels – destijds minister 
van VROM – in Noordwijk al de eerste 
klimaatconferentie. Het leidde destijds 
niet tot internationale afspraken over 
een probleem dat toen al als urgent 
werd gezien. De geesten waren nog 
niet rijp. In 2015 lukte het in Parijs wel: 
wereldleiders maakten afspraken over 
klimaatdoelstellingen. En het gevolg 
daarvan was dat Nederland nadruk-
kelijker dan ooit aan zet was: de 
afspraken moesten worden omgezet 
in actie. 

Bent u trots op het eindresultaat 
van het Klimaatakkoord?
“Natuurlijk! Het gaat om een enorme 
opgave. Eigenlijk hebben de vijf op-
een volgende kabinetten, voorafgaand 

Klimaat zoekt 
ambitieuze 
accountants

Ed Nijpels kreeg dit jaar het onmogelijke voor elkaar: hij verenigde 150 partijen achter een 
ambitieus Klimaatakkoord. Daarmee slaat Nederland internationaal niet langer een 

modderfiguur op het vlak van duurzaamheidsambities. Integendeel: Nederland kan één van 
de koplopers worden en internationaal is er veel lof voor de trendsettende Nederlandse 

financiële sector. Marc Welters (EY) in gesprek met Ed Nijpels die de financiële sector prijst 
en het accountantsberoep oproept tot meer ambitie. 
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financiële sector. Zo’n stevig statement 
vindt weerklank. En inmiddels heeft 
DNB ook stresstesten ontwikkeld om 
klimaatrisico’s te beoordelen.”

Ook op Europees vlak worden er 
plannen gesmeed om de ambities 
aan te scherpen en met nieuwe 
wet geving te komen.  
Verwacht u dat die wetgeving er 
doorheen komt?
“Met Frans Timmermans en Diederik 
Samsom heeft Europa een prachtig 
duo om dat voor elkaar te krijgen.  
De ambities zijn hoog. De oorspron -
ke lijke doelstelling van Europa is  
een reductie van CO2-uit stoot met  
40 procent in 2030.  
Frans Timmermans zet nu in op 55%. 
En met ons Nederlandse Klimaat-
akkoord gaan we uit van 49%. Ik juich 

en Energieverkenning (KEV) uit om de 
voortgang van het klimaatbeleid in 
kaart te brengen. We moeten ons bij 
het monitoren blijven realiseren dat 
het om een langere termijn gaat en 
dus dat je in de monitoring niet alleen 
naar de korte termijn moet kijken.  
Het is een geleidelijk proces.”

Wat is uw perceptie van de ambities 
die de Nederlandse financiële sector 
laat zien op dit vlak? 
“We staan er internationaal heel goed 
op. Onze financiële sector wordt echt 
gezien als een trendsetter in het 
omgaan met klimaatdoelen. En dat 
valt niet los te zien van de rol die  
De Nederlandsche Bank heeft. 
Recentelijk noemde president Klaas 
Knot het klimaatrisico de grootste 
bedreiging voor de stabiliteit van de 

vrijblijvend. Van de ondertekenaars 
vragen we het volgende:
•  onderkennen dat het klimaat probleem 

urgent is en bereid zijn dat actief uit 
te dragen;

•  zich samen met de eigen achterban 
inzetten om 49 procent CO2-emissie-
reductie te realiseren;

•  zich committeren aan de uitvoering 
van afspraken waarbij de organisatie 
betrokken is.

Inmiddels heeft 80% van de betrokken 
partijen ook de daad bij het woord 
gevoegd. Bovendien gaan we natuurlijk 
ook de uitvoering monitoren.  
Het kabinet heeft mij benoemd tot 
voorzitter van het Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord dat precies die functie 
heeft. En jaarlijks voert het Planbureau 
voor de Leefomgeving een Klimaat- 

De financiële sector zat niet aan 
tafel, maar heeft zich naderhand 
wel gecommitteerd aan de 
afspraken. Waarom die aanpak? 
“De tafels waren sectoraal georgani-
seerd. Het financiële aspect loopt er 
eigenlijk dwars doorheen en speelt 
natuurlijk een essentiële rol. Het is 
geweldig dat de Taakgroep Financiering 
Nederlands Klimaatberaad onder 
leiding van Gerard van Olphen het 
voor elkaar heeft gekregen dat de 
financiële sector ook meedoet.  
Want met beleggingen en finan cie ring-
en kan de financiële sector natuurlijk 
een flinke veranderprikkel in de goede 
richting afgeven. Als banken zich gaan 
terugtrekken uit de fossiele industrie, 
dan gebeurt er echt wat. En dat zo’n 
prikkel krachtig kan zijn blijkt wel uit 
het feit dat er voor 3.000 miljard euro 
aan belegd vermogen aan tafel zat.”

Wat verwacht u precies van de 
financiële sector?
“De sector heeft zelf besloten om 
klimaatdoelstellingen te stellen aan alle 
relevante financieringen en beleg-
gingen. Ten eerste wil de financiële 
sector in 2020 een inventarisatie 
afronden van de CO2 ₂-impact van de 
beleggingen. Ten tweede hebben  
ze zich gecommitteerd om in 2022 
concrete plannen te hebben over hoe 
ze gaan bijdragen aan de vermin de-
ring van de uitstoot van CO2₂.”

Het Klimaatakkoord is vooralsnog 
maar een papieren plan. De komende 
jaren moet gaan blijken hoeveel 
resultaten er daadwerkelijk worden 
geboekt. Hoe optimistisch bent u? 
“Het begint altijd met papieren 
afspraken. Maar daarmee is het niet 

het alleen maar toe als daar Europese 
wetgeving voor komt. Maar het zal 
spannend worden want met name 
vanuit Oost- Europese landen is er 
behoorlijk wat weerstand tegen.”

Welke kansen vloeien er voort  
uit het Klimaatakkoord voor de 
financiële sector? 
“Ik denk dat het vooral een kwestie  
is van anders leren kijken, dan zie je 
vanzelf kansen. Een mooi voorbeeld  
is hoe het ABP de zonnepanelen op 
Belgische scholen financiert. Dat is 
goed voor het klimaat, goed voor de 
scholen en levert een goed en stabiel 
rendement op voor de pensioen-
gelden. Dat verdient navolging.  
Maar het gaat niet vanzelf en levert aan 
de achter kant vaak veel administratief 
werk op.”

Heeft u nog een boodschap voor 
accountants?
“Dat ook zij een grotere rol te spelen 
hebben dan nu. Ik weet dat accountants 
veel over zich heen hebben gekregen 
de afgelopen jaren en dat de eisen 
hoog liggen. Toch zouden ook zij meer 
aandacht moeten geven aan de klimaat-
risico’s. Al was het maar vanuit de 
gedachte dat een onderneming alleen 
continuïteit heeft als het management 
adequaat inspeelt op dit thema en hun 
afnemers daarmee tegemoet komt. 
Accountants kunnen daarop toezien 
en er signalen over afgeven.

Mijn advies: organiseer een grote 
conferentie ‘Accountant & Parijs’  
en exploreer daar wat er nodig en 
mogelijk is.”

Fotografie © Christiaan Krouwels
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definiëren van de investerings propositie, 
de focus op de groeigebieden – waar-
onder duurzaamheid – en het trans-
formeren van het operationele model 
van essentieel belang.

Fintech
Don Ginsel, CEO van Holland FinTech, 
stond in zijn presentatie stil bij de  
rol van fintech in de industrie.  
Hij constateerde dat het innovatie-
traject van fintech vooral gericht is op 
consumenten, technologie en regel-
geving. Ginsel wees op de noodzaak 
van aanhoudende innovatie in een 
veranderende branche waar klanten 
worden geconfronteerd met nieuwe 
risico’s, onder andere op het gebied 
van cyber. Ook benadrukte hij het be-
lang van (financiële en niet-financiële) 
data governance dat vaak te weinig 
aandacht krijgt van gebruikers en aan-
bieders van services.

Rene Carrillo van EY besprak de 
financiële functie binnen het ver-
mogensbeheer. In zijn presentatie gaf 

I lleana Sodani, managing director 
van BNY Mellon, besprak de 
toekomst van het servicemodel. 
In haar bijdrage wees zij op  

het belang om na te denken over toe-
komstige generaties. Dit heeft tot 
gevolg dat wij anders moeten denken, 
handelen en investeren in infra structuur. 
Mede hierdoor is het cruciaal om te 
blijven innoveren in duurzaamheid en 
één ecosysteem te hebben om onze 
producten te verbeteren. Aansluitend 
presenteerde Wim Weijgertze van EY 
het belang van de IBOR-transitie voor 
de industrie en dat het meer impact 
op de operationele processen heeft 
dan sommige asset managers denken.

Alex Birkin, Global Wealth & Asset 
Management Advisory Leader en 
partner bij EY, benadrukte tijdens zijn 
presentatie dat de industrie zich op 
een keerpunt bevindt. Om deze reden 
is een multi-track strategie nodig om 
het economische klimaat optimaal  
te kunnen benutten. Hierbij zijn de 
heroriëntatie van de klant, het her-

‘The future of the industry’ was 12 november 2019 het thema van het jaarlijks door EY georganiseerde 
seminar EYe on Asset Management. Bij die gelegenheid gaven onder meer Illeana Sodani (BNY Mellon), 

Don Ginsel (Holland FinTech), Erik van de Brake (PGGM) en Alex Birkin (EY) hun visie op de toekomst 
van asset management. 

EYe on Asset 
Management: industrie 

op een keerpunt

hij aan dat de rol van de CFO verder in 
belangrijkheid toeneemt. Dit houdt 
verband met verdere innovaties op 
het gebied van digitale data, wet- en 
regelgeving en financiële rapportage. 

Ten slotte ging Erik van de Brake, 
hoofd Infrastructure Investments bij 
PGGM, in op de strategie rond directe 
investeringen. Hij wees erop dat een 
beleggingsportefeuille meer inhoudt 
dan alleen rendement verkrijgen. 
Volgens Van de Brake is het succes 
van directe investeringen bij PGGM te 
danken aan een gespecialiseerd team 
en een gediversifieerde investerings-
portefeuille in verschillende sectoren 
en met een bredere focus dan alleen 
het financiële rendement.

Jeroen Preijde
Partner/Sectorleider EY Wealth  
& Asset Management 
T +31 (0)6 29 08 32 56
E jeroen.preijde@nl.ey.com

Opvallend genoeg had de financiële sector 
officieel geen rol tijdens de onderhandelingen die 
hebben geleid tot het Klimaatakkoord. De vijf 
onderhandelingstafels waren gereserveerd  

voor afgevaardigden uit de sectoren elektriciteit, mobiliteit, 
industrie, landbouw en gebouwde omgeving. 
Desondanks was altijd al duidelijk dat de financiële sector  
een faciliterende rol zal spelen om de beoogde 49% CO2-
reductie per 2030 mogelijk te maken. Daarom hebben vijftig 
Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en 
asset managers door middel van een gezamenlijk initiatief 
de volgende toezeggingen in het Klimaatakkoord laten 
optekenen:
•  Een inspanningsverplichting in de financiering van de 

energietransitie.
•  Vanaf 2020 rapporteren over het CO2-gehalte van 

relevante investeringen. 
•   Uiterlijk in 2022 actieplannen en reductiedoelstellingen 

van, voor de financiële sector, relevante investeringen 
bekendmaken.

De eerste toezegging is behoorlijk vrijblijvend. Ook maakt de 
sector – terecht – het voorbehoud dat de investeringen moeten 
passen binnen hun risico- en rendements doelstellingen.  
De twee andere toezeggingen zijn concreter, maar ook uit-
dagend. Het bepalen van de carbon footprint zal voor bepaalde 
investeringen zoals bankleningen moeilijk zijn. CO2-gegevens 
zijn voor dergelijke investeringen nog niet op grote schaal voor-
handen. Daarnaast is er nog geen algemeen geaccep teerde 
berekeningsmethodiek die alle beleggingscategorieën dekt. 
De Nederlandse financiële sector steekt met deze toe zeg-
gingen duidelijk haar nek uit. Met deze opvallende primeur 
trekt de sector bovendien een internationale voortrekkersrol 
naar zich toe.

Maurits Heldring
Senior Manager EY Climate Change  
& Sustainability Services
T +31 (0)6 21 25 21 84
E maurits.heldring@nl.ey.com

Hoewel er rond de totstandkoming van het Klimaat-
akkoord geen officiële rol was voor de financiële 

sector, neemt de branche haar verant woordelijkheid 
met enkele ambitieuze toezeggingen.

Financiële sector 
toont ambitie rond 

Klimaatakkoord

De Task Force on Climate-related Disclosures 
(TCFD) lanceerde in 2017 haar vrijwillige 
klimaatrapportagerichtlijnen. Bedrijven die 
volgens deze TCFD-aanbevelingen willen 

rapporteren, dienen te beschrijven hoe klimaat verandering 
hun activiteiten beïnvloedt en op welke manier zij omgaan 
met de risico’s en kansen die hieruit voortvloeien.  
Van banken wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij aangeven 
hoe hun kredietportefeuilles geraakt zouden worden als 
de vraag naar fossiele brandstoffen sterk afneemt. 

Ook de Europese Commissie heeft inmiddels niet-
bindende klimaatrapportagerichtlijnen gepubliceerd. 
Het belangrijkste verschil met TCFD is dat de Europese 
Commissie bedrijven niet alleen vraagt te beschrijven 
hoe klimaatverandering hun business beïnvloedt, maar 
ook hoe zij bijdragen aan het voorkomen van klimaat-
verandering en het stimuleren van klimaatadaptatie.  
In zowel de TCFD-aanbevelingen als de EU-richtlijnen  
is specifieke guidance opgenomen voor financiële 
instellingen zodat meer inzicht ontstaat in de mogelijke 
klimaatkwetsbaarheid van de sector.   

Binnenkort zal EY haar Global Climate Risk Barometer 
2019 publiceren. In deze studie worden de klimaat-
rapportages beoordeeld van bijna 1.000 bedrijven 
wereldwijd, waaronder 250 financiële instellingen.

Lígia Alencar
Senior Consultant EY Climate Change 
& Sustainability Services
T +31 (0)6 21 25 38 47
E ligia.alencar@nl.ey.com

Om inzicht te krijgen in de klimaatbestendigheid 
van de financiële sector hebben beleggers en 

toezichthouders meer behoefte aan informatie. 

Toenemende  
vraag naar klimaat-

rapportages 
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economie en daarmee tot financiële 
risico’s kan leiden voor banken, 
pensioen  fondsen en verzekeraars.’

Van Huizen: ‘Er zitten twee perspec-
tie ven aan dit risico. Allereerst is er 
de invalshoek in hoeverre extremer 
weer de financiële sector kan treffen.  
Naast de grote klimaatrampen zie  
je dat ook dichtbij huis gebeuren.  
In 2016 zorgde extreme regen en 
hagel bijvoorbeeld voor enorme 
schade aan kassen in Noord-Brabant. 
Dat leverde hoge schadeclaims  
op voor verzekeraars en voor de 
financiële sector als geheel.  
Het tweede perspectief is het effect 

van over heidsbeleid op weg naar  
een CO2-neutrale economie.  
Dat kan leiden tot afwaarderingen  
van leningen aan en beleggingen  
in bedrijven met een CO2-intensief 
productieproces of waarvan 
producten sterk bijdragen aan de 
uitstoot van CO2. In Nederland kennen 
we bijvoorbeeld wetgeving dat 
bepaalde kantoor panden vanaf 2023 
minimaal energie label C moeten 
hebben. Dit kan de verhuur baarheid 
beïnvloeden van kantoor panden die 
niet aan dit label voldoen. En dat 
heeft natuurlijk effect op de waarde 
van het onderpand en terugbetaal-
capaciteit van de ver huurder.”

Smeltende gletsjers, extreme 
droogte, overstromingen en tal  
van andere klimaatgerelateerde 
zaken dragen bij aan een wereld wijd 
momentum van klimaatrisico’s. 
Toonaangevende instituten zoals 
het IMF en de ECB spreken zich 
nadrukkelijk uit over deze risico’s, 
en over de impact voor de finan ciële 
sector. Aan aandacht lijkt er dan 
ook geen gebrek. Welke rol speelt 
DNB in dit thema? 

Heemskerk: “We zijn al een tijdje 
actief op dit onderwerp, simpelweg 
vanuit het gegeven dat klimaat-
verandering impact heeft op de 

‘De vaart erin houden 
én iedereen  

aan boord houden’
Het besef groeit dat het beheersen van het klimaatrisico essentieel is voor  

de toekomst van de financiële sector en De Nederlandsche Bank (DNB) speelt  
op dit thema een actieve rol. Beleidsadviseurs Irene Heemskerk en Julia van Huizen  

weten als geen ander dat de financiële sector voor een grote transitie staat en  
daarbij voortvarend moet opereren zonder al te grote schokken door te maken.  

Beiden in gesprek met Rebecca Scholten van EY.
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internationaal in de voorhoede zit,  
in Europa samen met onder andere 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
Duitsland. Ook de toezichthouder in 
Singapore en de Chinese centrale 
bank zijn actief. Die voorhoede neemt 
achterblijvers mee. We verwachten 
ook dat DNB nog wel een tijdje in de 
voorhoede zal blijven en met de DNB-
MVO strategie hebben we onszelf voor 
2025 gecommitteerd aan ambitieuze 
doelen. Ook de Nederlandse finan ciële 
instellingen zijn ambitieus, zoals onder 
meer blijkt uit het commitment van de 
sector aan het Klimaatakkoord om het 
CO2-gehalte van hun relevante finan-
cieringen en beleggingen te meten en 
vanaf 2020 te publiceren.”

Wat vertel je instellingen die nog wat 
meer in de achterhoede zitten om 
hen te overtuigen van het belang? 

Heemskerk: ”Eigenlijk is het een heel 
eenvoudig verhaal. Niets doen is geen 
optie omdat het leidt tot stijging van de 
temperatuur en daarmee tot stijging 
van de zeespiegel, toename van 
waterschaarste en lagere opbrengst 
van landbouw. De impact daarvan 
vertaalt zich via allerlei kanalen door 

mogelijk door middel van wetgeving. 
De Europese Commissie publiceerde 
afgelopen juni richtsnoeren voor het 
verbeteren van de klimaatrapportages 
van 6.000 Europese beursgenoteerde 
ondernemingen.”

Heemskerk: ”Er is behoefte aan ander-
soortige data en nieuwe bronnen.  
Een van de uitdagingen is dat risico-
inschattingen vaak worden gedaan  
op basis van historische data.  
Maar in het geval van klimaatrisico’s 
zijn historische data minder goed 
bruikbaar of moeten deze in ieder 
geval worden aangevuld met andere 
bronnen. Voor een onderzoek dat 
DNB heeft gedaan naar klimaatrisico’s 
hebben we bijvoorbeeld informatie 
gebruikt van het KNMI en het Plan-
bureau voor de Leefomgeving.”

DNB lijkt internationaal in de 
kopgroep te zitten op dit thema. 
Een bewuste keuze? 

Heemskerk: ”We zijn internationaal 
zeker niet de enige toezichthouder  
die klimaatgerelateerde risico’s in 
 het toezicht integreert. Wel merken 
we in de samenwerking dat DNB 

nauw betrokken. We brengen onder 
meer in kaart hoe toezicht houders en 
financiële instellingen wereldwijd in-
vulling geven aan het adresseren van 
klimaatrisico’s en ontwikkelen samen 
met stakeholders scenario’s die gebruikt 
kunnen worden bij macro- en micro-
klimaat risico analyses.”

Een veel gehoord kritiekpunt is  
dat niet altijd duidelijk is wat ‘groen’ 
nu echt betekent. Kan DNB een rol 
spelen om daar meer helderheid te 
bieden? 

Van Huizen: ”De definitiekwestie is 
zeker een belangrijk punt. Het is 
belangrijk om in elk geval dezelfde taal 
te spreken. In Europa wordt daartoe 
gewerkt aan een groene taxonomie, 
oftewel een classificatiesysteem om 
aan te geven welke investeringen als 
groen kunnen worden bestempeld. 
Meer in algemene zin speelt daarbij 
ook een gebrek aan transparantie.  
De financiële sector heeft behoefte aan 
betere gegevens over de financiële 
impact van klimaatverandering op  
de bedrijven waar zij in investeren of 
leningen aan verstrekken. 
Beleidsmakers kunnen dit stimuleren, 

Hoe ambitieus is DNB in haar 
toezicht op het thema klimaat? 

Van Huizen: ”In algemene zin kijkt een 
toezichthouder of financiële instellingen 
tijdig anticiperen op veranderingen. 
DNB verwacht dat financiële instel-
lingen inzicht hebben in de impact 
van klimaatgerelateerde risico’s op 
hun soliditeit op zowel korte als lange 
termijn. En ook dat ze waar nodig op 
tijd maatregelen nemen.”

Heemskerk: “Er is ook meer kennis 
nodig en daarom zetten we daar zowel 
nationaal als internationaal hoog op 
in. In 2016 heeft DNB het Platform 
voor Duurzame Financiering opgericht, 
waarin de financiële sector, toezicht-
houders en ministeries samenwerken 
aan duurzaamheidsinitiatieven en  
– vraagstukken. Internationaal werken 
we sinds eind 2017 samen in het 
Central Banks and Supervisors Network 
for Greening the Financial System.  
Dit netwerk telt inmiddels meer dan 
50 leden en waarnemers uit alle 
continenten van de wereld. En dit  
zijn zeker niet de minste, met onder 
andere het Bazels comité, de IAIS, ECB, 
IMF en de centrale bank van China. 
Frank Elderson, directielid DNB, is 
voorzitter van dit netwerk en DNB is 

naar risico’s voor de financiële sector.”

Van Huizen: ”Tegelijkertijd is het ook 
zaak om schokken te voorkomen.  
Een tijdige en geleidelijke transitie 
staat dan ook centraal in alles wat we 
doen. De grootste uitdaging die voor 
ons ligt is om acties op korte termijn te 
ondernemen om risico’s op de langere 
termijn zoveel mogelijk te beperken. 
Hoe halen we de doelen van Parijs 
zonder al te grote schokken voor de 
economie, en daarmee ook voor de 
financiële sector? We moeten de vaart 
er inhouden en tegelijkertijd iedereen 
aan boord houden.”

Heemskerk: ”Het beprijzen van exter-
na liteiten als CO2-uitstoot kan wellicht 
een oplossing bieden. Daarmee zouden 
klimaatrisico’s op balansen veel in-
zichtelijker worden. Maar we moeten 
ook de positieve kant niet vergeten. 
De transitie die nodig is om de doel-
stellingen van het Klimaatakkoord van 
Parijs te halen biedt ook veel nieuwe 
mogelijkheden voor investeringen.  

Wat heeft DNB voor het komende 
jaar op de klimaatrisicoagenda 
staan? 

Van Huizen: ”Recent hebben we  
good practices gepubliceerd voor ver-
zekeraars over het identificeren en 
mitigeren van klimaatgerelateerde 
risico’s en het opstellen van relevante 
scenario’s. Voor de bankensector  
ligt er nu een concept good practice 
document ter consultatie dat hand-
vatten biedt voor de integratie van 
klimaat   gerelateerde risico’s in de 
governance, het risicomanagement 
en disclosure van banken. Ook voor 
pensioen fondsen hebben we een fact-
sheet gepubliceerd over de wettelijke 
vereisten met be trek king tot milieu  
en klimaat, mensen rechten en sociale 
verhoudingen. Volgend jaar zullen  
we hierover in gesprek gaan met de 
financiële instellingen en door middel 
van thematische onderzoeken kijken 
we naar de opvolging.”

Heemskerk: ”We integreren klimaat-
gereleateerde risico’s dus steeds verder 
in ons toezicht. We kijken ook verder dan 
klimaat. Begin dit jaar hebben we een 
verkennend onder zoek gepubliceerd 
naar de risico’s van biodiversiteits-
verlies en waterschaarste voor finan-
ciële instellingen. Komend jaar duiken 
we nog dieper in de finan ciële risico’s 
van biodiversiteitverlies.”

Julia van Huizen 

Irene Heemskerk 
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De druk op financiële instellingen om actief deel te nemen 
in het aanpakken van klimaatverandering en het beheersen 
van klimaatrisico’s neemt toe. Oorzaken hiervoor zijn druk 
door opkomende wet- en regelgeving, een toenemend maat-
schappelijk besef, en financiële schade door weers extremen 
als gevolg van klimaatverandering. Voor financiële instellin-
gen kunnen deze ontwikkelingen leiden tot waardeverlies van 
investeringen. Tegelijkertijd biedt dit ook nieuwe mogelijk-
heden om winst te optimaliseren.

Van inzichten naar vooruitgang
Om waardeverlies van investeringen te voorkomen, en daar-
bij de mogelijkheden tot winstoptimalisatie te benutten zullen 
de effecten van klimaatverandering direct mee genomen 
moeten worden in alle lagen van de bedrijfsvoering. 
Dit kan bijvoorbeeld door de toekomstbestendigheid van 
investeringen te beoordelen vanuit het oogpunt van fysieke 
risico’s en transitierisico’s1 als gevolg van klimaat verandering. 
Een ander voorbeeld is het meenemen van verschillende 
KPI’s ten aanzien van Environmental, Social en Governance 

(ESG) als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Voor elk voor-
beeld geldt dat inzichten in klimaatrisico worden omgezet 
naar acties en hiermee competitief voordeel wordt gecreëerd. 
Het verkrijgen van de juiste inzichten is hierbij de eerste stap. 
Het Climate Risk team van EY helpt organisaties vervolgens 
om deze te vertalen in acties en wel zodanig dat de voort-
gang ook weer gemonitord kan worden.

Het samenbrengen van kennis en expertise
De complexiteit en de impact van klimaatverandering 
zorgen ervoor dat geen enkele partij in staat is om klimaat-
verandering in zijn eentje aan te pakken. Om tot effectieve 
oplossingen te komen zal verschillende kennis en expertise 
samengebracht moeten worden. Het Climate Risk team 
werkt daarom samen met verschillende partijen om tot 
concrete oplossingen voor de financiële sector te komen. 
Bijvoorbeeld met academische instanties voor de meest 
actuele wetenschappelijke inzichten rond het klimaat.  
Maar ook met marktpartijen om de vragen als gevolg van 
opkomende wet- en regelgeving vanuit de sector mee  

Climate Risk tooling 
zorgt voor 

de juiste inzichten

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor financiële instellingen. Door de juiste 
inzichten te verkrijgen kunnen zij de risico’s als gevolg van klimaatverandering beheersen 

en een strategisch voordeel ontwikkelen ten opzichte van andere marktpartijen.

te nemen. Daarnaast wordt er intern samengewerkt met 
het internationale EY-netwerk, waardoor geprofiteerd kan 
worden van de ervaringen die er wereldwijd op het gebied van 
klimaatrisico’s worden opgedaan. Klimaatverandering is een 
probleem waar verschillende disciplines anders naar kijken. 
Door hierin gemeenschappelijke grond te vinden, kunnen 
we met elkaar het maximale positieve effect realiseren. 

Financiële gevolgen van fysieke effecten
De impact van het klimaat op de financiële sector en de 
daar bij komende fysieke en transitierisico’s leveren belang-
rijke vraagstukken op. Hoe gaat de toekomst eruit zien? 
Waar liggen de moeilijke punten en waar kunnen we bedrijfs-
kansen identificeren Tooling dat door ons ontwikkeld is, 
zorgt voor het creëren van inzichten op deze gebieden.  
Dit gebeurt deels door het in kaart brengen van de uit-
dagingen voor financiële instellingen met behulp van 
hotspot maps. Maar ook door aan te tonen wáár organisaties 
geraakt worden door klimaatverandering en hoe ze daar-
mee om moeten gaan. 

Met hotspot mapping is op een eenvoudige manier de 
impact van klimaatverandering voor financiële instellingen 
te kwantificeren. Hierbij worden de effecten van klimaat-
verandering gekoppeld aan schademechanismes.  
Daarna wordt de impact gemodelleerd voor het versterken 
van inzichten. Want juist het creëren van inzichten maakt het 
klimaatveranderingsvraagstuk toegankelijker. Een concreet 
voorbeeld is het binnen een hypothekenportfolio in kaart 
brengen van schade aan funderingen door droogte of extreme 
regenval. Denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan de impact 
van extreme hagelbuien binnen de verzekeringsportefeuille 
van kassen. Hiermee koppel je de effecten van klimaat-
verandering aan de financiële gevolgen.

Job Hogewoning 
Senior Consultant
Financial Services Risk Management
T +31 (0)6 29 08 40 62
E job.hogewoning@nl.ey.com

1   Fysieke risico’s worden veroorzaakt door overstromingen, droogte, stormen en stijging van de zeespiegel. Transitierisico’s zijn de risico’s die gepaard gaan met nieuwe wetgeving, technologie, markt  
en reputatie als gevolg van de transitie naar een klimaatneutrale wereld.
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Het Global Risk Report van het World 
Economic Forum uit 2019 ziet klimaat-
verandering als een van de grootste 
risico’s voor de komende periode.  
Al eerder, in 2010, had de World 
Business Council in haar Vision 2050 
voor de meest relevante sectoren in 
kaart gebracht welke innovaties nodig 
zijn voor het klimaat. In 2015 is in 
Parijs het Klimaatakkoord  getekend 
door 174 landen. Daarmee is als doel 
gesteld om op mondiaal niveau de 
klimaatopwarming te beperken tot 
maximaal 2 graden Celsius ten opzichte 
van het pre-industriële niveau.  
Het mondiale ambitieniveau komt ook 
terug in het binnen de Verenigde Naties 
afgesproken Sustainable Development 
Goal (SDG) nummer 13: Take urgent 

Transparantie  
over klimaatinformatie 

stimuleert  
klimaatacties

Kwalitatief hoogwaardige klimaatinformatie is voor veel stakeholders van belang.  
In de bestuursverslagen van beursgenoteerde ondernemingen ontbreekt echter vaak 

informatie over strategie en langetermijnimpact. Informatie over scenarioanalyse, belangrijk 
voor investeerders, is zelfs bijna nooit aanwezig. Er is dus ruimte voor verbetering.

action to combat climate change and 
its impacts. Nederland heeft van alle 
Europese landen de op vier na hoogste 
uitstoot van broeikasgassen per 
inwoner. Er is dus dringend actie nodig.

Gezamenlijke actie
Bovengenoemde klimaatdoelen zijn 
alleen realiseerbaar via gezamenlijke 

actie van overheden en bedrijfsleven. 
Hoewel het effect op het klimaat niet 
bij elke organisatie even groot is, is  
er geen enkele organisatie die geen 
bijdrage kan leveren aan het behalen 
van SDG 13. Hier gaat het dan niet 
alleen om het directe effect dat 
organisaties – waaronder financiële 
instellingen – hebben op het klimaat, 
maar ook op het indirecte effect dat ze 
kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld via 
hun dienstverlening en investeringen. 
Dit indirecte effect wordt dus pas 
verder in de keten zichtbaar. Voor de 
keuze van maatregelen waar het effect 
op het klimaat het grootst is, is daarom 
informatie over de hele waardeketen 
nodig, zowel management informatie 
als verantwoordingsinformatie. 

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands
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Voor het meten van een CO2-footprint van een organisatie 
of een beleggingsportefeuille, is het van belang rekening  
te houden met zowel de directe als de indirecte emissies 
van organisaties, inclusief emissies door het gebruik van 
de geleverde producten of diensten van de organisaties.  
De grootste impact hoeft namelijk niet altijd bij de orga ni-
satie zelf te liggen, maar kan zich juist in de waardeketen 
bevinden.

Vaak grijpt men als excuus aan dat heldere indicatoren 
ontbreken. Voor broeikasgassen, dat als meest relevante 
indicator voor klimaat wordt gebruikt, is het Greenhouse 
Gas Protocol (GHG-Protocol) van de World Business Council 
for Sustainable Developement/World Resource Institute de 
meest gebruikte methodologie om emissies te berekenen. 
Het is toepasbaar op alle typen organisaties. Ook voor een 
assurance-opdracht vormt dit een goed uitgangspunt voor 
de externe accountant om zo de betrouwbaarheid van de 
uitgestoten hoeveelheid CO2-emissies vast te stellen. 
Bredere verslaggevingscriteria zoals die van het Global 
Reporting Initiative verwijzen in hun criteria naar dit protocol.

Additionele transparantie
Organisaties die jaarlijks hun CO2-emissie inzichtelijk maken, 
zijn ook in de gelegenheid om de voortgang ten opzichte van 
de doelstelling te monitoren. Men kan inzicht verkrijgen in 
waar maatregelen het grootste effect hebben om de uit-
gestoten hoeveelheid CO2 te beperken. Naast de werkelijke 
uitstoot kan men ook scenario’s berekenen voor toekomstige 
acties en hun effecten. Dergelijke inzichten geven het bestuur 
en/of het management van organisaties handvatten om 
bepaalde strategische (investerings)beslissingen te nemen.

De financiële sector in Nederland is actief om CO2- en 
impact metingen te standaardiseren. Zo is in 2015 door 
twaalf Nederlandse financiële instellingen het Partnership 
for Carbon Accounting Financials (PCAF) opgericht.  
Deze financiële instellingen hebben met elkaar een carbon 
accounting methodologie opgesteld om de emissies in hun 
portfolio en financieringen te kunnen bepalen.  
Kwalitatief hoogwaardige klimaatinformatie is van belang 
voor besluitvorming door stakeholders, zoals investeerders, 
(toekomstige) werknemers, consumenten en afnemers. 
Deze informatie betreft strategie, governance, risico-
management en prestaties. In het bestuursverslag leggen 
ondernemingen hierover verantwoording af. De Europese 

Board van de G20. In juni 2017 heeft de TCFD aanbevelingen 
gepubliceerd om informatie te verstrekken over klimaat-
gerelateerde risico’s en kansen. De aanbevelingen zijn niet 
alleen van toepassing op financiële instellingen, maar ook op 
andere ondernemingen. De risico’s van klimaatverandering 
voor de financiële prestaties van de onderneming worden 
geclassificeerd als fysieke risico’s en risico’s met betrekking 
tot de benodigde transitie van het bedrijfsmodel, producten 
of diensten. 

Onderzoek naar klimaatgerelateerde informatie in bestuurs -
verslagen van AEX- en AMX- ondernemingen uit 2018  
laat zien dat de meeste ondernemingen over de redelijk 
‘traditionele’ onderwerpen van beleid, doelstellingen en 
indicatoren transparant zijn. De toelichting bij prestatie-
informatie ontbreekt echter bij de helft van de onder-
nemingen. Voor de lezer is het dan onduidelijk waardoor 
verbeteringen of verslechteringen worden veroorzaakt. 

Informatie vrij operationeel
De in de bestuursverslagen opgenomen informatie is voor 
een deel van de ondernemingen nog vrij operationeel. 
Informatie over strategie en de lange termijnimpact van 
ondernemingen ontbreekt bij 32% respectievelijk 38% van 
de ondernemingen. De inbedding van klimaatrisico’s in 
algemeen risicomanagement ontbreekt bij ruim de helft van 
de ondernemingen. Ook de transparantie over remuneratie 

commissie heeft in 2014 al de Europese richtlijnen niet-
financiële informatie gepubliceerd, die via Nederlandse 
wetgeving vanaf verslagjaar 2017 voor organisaties van 
openbaar belang met meer dan vijfhonderd werknemers 
additionele transparantie vereist op onder meer milieugebied. 
Omdat klimaatgerelateerde informatie steeds belangrijker 
wordt, zijn hiervoor in 2019 aanvullende aanbevelingen 
gepubliceerd. De bedoeling is om de transparantie niet alleen 
te verhogen, maar ook de structuur en daarmee de vergelijk-
baarheid te verbeteren. Het Corporate Reporting Lab van 
de European Financial Advisory Group publiceert binnen-
kort good practices op het gebied van klimaatinformatie.

Langetermijndenken
Ook het Actieplan voor de financiering van duurzame groei, 
gepubliceerd door de Europese Commissie in maart 2018, 
is een stimulans voor meer transparantie op het gebied van 
klimaat. Het Actieplan heeft als doel kapitaal te alloceren 
naar duurzame investeringen, financiële risico’s die voort-
vloeien uit klimaatverandering en andere milieu- en sociale 
problemen beter te beheersen en transparantie en lange-
termijndenken bij financiële en economische activiteiten te 
bevorderen. 

De EC-aanbevelingen integreren zoveel mogelijk de eerder 
gepubliceerde Task Force on Climaterelated Financial 
Disclosures (TCFD) aanbevelingen van de Financial Stability 

en klimaat scoort laag. 58% van de ondernemingen neemt 
geen informatie op over de koppeling tussen klimaat en 
remuneratie. Van de onderzochte onderwerpen is de in for-
matie over scenario-analyse het minst aanwezig. Juist dit 
onderwerp zou investeerders helpen bij het nemen van hun 
beleggingsbeslissingen. 

Opvallend is dat de relatief nieuwe onderwerpen als de 
SDG’s en klimaatinnovatie wel snel opgepakt zijn door 
onder nemingen. Als het bestuursverslag de actuele situatie 
weerspiegelt, dan lijkt dit te impliceren dat ondernemingen 
vooral aandacht hebben voor strategie, beleid en doel-
stellingen en prestaties, maar dat de echte inbedding van 
klimaat in de kernprocessen van de onderneming en het 
analyseren van prestaties nog achter blijven. Een sterk 
governanceproces gevoed door investeerders en andere 
stakeholders die zichtbaar relevante klimaatmaatregelen 
door ondernemingen ondersteunen, zou dit proces kunnen 
versnellen. Maar laten we van klimaat vooral geen kip-ei 
verhaal maken, maar lef tonen en de leiding nemen in de 
benodigde veranderingen.  

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands
Associate Partner Integrated Reporting en Climate Change 
& Sustainability Services EY
T +31 (0)6 29 08 45 29
E nancy.kamp@nl.ey.com
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Het morele kompas  
van de belegger

Door Jan Niewold 

Volgens een oude beurswijsheid heeft de markt 
altijd gelijk. Het onverwoestbare mechanisme  
van vraag en aanbod bepaalt immers de prijs van 
waardepapieren zoals aandelen. Toch moeten we 
daar tegenwoordig ernstig vraagtekens bij zetten. 
Genoemde beurswijsheid is namelijk bij uitstek van 
toepassing in een efficiënte markt. In het denken en 
handelen van vele marktpartijen is een efficiënte 
markt historisch gekoppeld aan economische 
waarden. In een dergelijk vrij overzichtelijk speelveld 
worden winstmakende bedrijven veelal positief 
gewaardeerd. Ze zorgen voor werkgelegenheid, 
keren dividend uit en helpen de nationale economie 
vooruit. Met de komst van het klimaatrisico heeft het 
speelveld er een belangrijke dimensie bijgekregen. 
Die dimensie is echter niet gereguleerd, waarmee 
een element van willekeur de kop opsteekt. 

Neem een beursgenoteerde onderneming die een 
aanzienlijke CO2-footprint heeft. Wat in dit verband 
‘aanzienlijk’ is, hangt nogal sterk af van wie je het 
vraagt. Vermoedelijk zullen milieuactivisten een 
andere inschatting maken dan de onderneming in 
kwestie zelf doet. En hoe die onderneming daarover 
informatie met de buitenwereld deelt, en welke, is 
ook nog maar de vraag. De openbaar nagestreefde 
doelstelling om de uitstoot van CO2 fors terug te 
brengen, kan investeerders immers afschrikken. 
Misschien gaan de benodigde investeringen om de 
carbon intensiteit van de activiteiten van de onder-
nemingen te verminderen ten koste van het dividend, 
daalt de prijs van het aandeel en verdampt er 
zomaar een heleboel beurswaarde. Zo bezien is 
het klimaatrisico in zekere zin dus al wel geprijsd. 
Maar is dat voor tien procent het geval of voor 
negentig procent? Dat zal in veel gevallen voor de 
verschillende marktpartijen onduidelijk zijn. 

De financiële sector speelt een belangrijke rol in 
onze kapitaalmarkten. Kan zij meer transparantie 
creëren rondom het klimaatvraagstuk? Duidelijk is 

dat financiële instellingen hun (fiduciaire) ver ant-
woordelijkheid op dit terrein serieus nemen.  
Kijk alleen maar naar het Partnership Carbon 
Accounting Financials en hun voorstel om te 
komen tot een geharmoniseerde vorm van ‘carbon 
accounting’. Daarnaast is er een duidelijk commit-
ment van de financiële sector om een bijdrage te 
leveren aan het Parijs-akkoord en het Nederlandse 
Klimaatakkoord. Dit commitment bestaat uit deel-
name aan de financiering van de energietransitie, 
het vanaf 2020 meten van het CO2-gehalte en het 
publiceren van de reductiedoelstelling van hun 
relevante financieringen en beleggingen in uiterlijk 
2022. Dit staat nog los van diverse initiatieven op 
het niveau van de Europese Unie in het kader van 
het afstemmen van ons financiële systeem op de 
voorwaarden van een duurzame economie. 
Voorbeeld van een dergelijk sustainable finance 
initiatief  is het opzetten van een classificatie-
systeem voor duurzaamheid van beleggingen ‘de 
EU-Taxonomy’.

Deze initiatieven zijn uiteraard waardevol en toe  
te juichen. Gelijktijdig zal de informatie die hieruit 
voortvloeit een stresstest zijn voor het morele 
kompas van de belegger. Als de efficiënte markt-
hypothese immers nog steeds van toepassing is en 
de financiële sector zijn fiduciaire rol goed vervult, 
dan ligt de keuze om de informatie over de CO2-
footprint te wegen bij de investeringsbeslissing in 
handen van de belegger. De tijd zal leren of dit 
voldoende is om ons financieel systeem in lijn te 
brengen met de voorwaarden van een duurzame 
economie, óf dat wettelijke maatregelen noodzakelijk 
zijn om richting te geven aan het morele kompas.

Jan Niewold
Lead Partner EY Climate Change & Sustainability 
Services
T +31 (0)6 21 25 16 64
E jan.niewold@nl.ey.com
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Klimaatrisico’s zijn niet meer weg te 
denken in het publieke debat, mede 
door de vele zichtbare gevolgen zoals 
overstromingen en extreem weer.  
Er ontstaat dan ook grote publieke 
druk op financiële instellingen om 
hun rol op dit terrein serieus te nemen. 
Hoe ervaren de deelnemers aan de 
round table deze druk? 

Egeter: “Eigenlijk wil ik dat wat 
nuanceren. Natuurlijk is het bewust-
zijn over klimaatrisico’s gegroeid de 
afgelopen jaren. Maar is er nu echt 
sprake van grote publieke druk op 
financiële instellingen om daarop te 
gaan acteren? Ik zie wel dat er meer 
maatschappelijk begrip is en dat  
bij voor beeld verzekeringspremies 
beïn vloed worden door een ver ande-

Committeren  
aan Klimaatakkoord  

is het minste wat  
je kunt doen

Klimaatverandering heeft vanuit meerdere perspectieven grote impact op de financiële sector. 
Financiële instellingen moeten de risico’s van klimaatverandering adequaat meewegen  

in hun bedrijfsvoering, bijdragen aan het realiseren van politieke afspraken en ook nieuwe 
kansen pakken. Een lastige uitdaging en meer dan voldoende voer voor discussie in  

een round table met Esther Egeter (Teammanager productmanagement voor a.s.r. Schade, 
vertegenwoordiger van het a.s.r. klimaatcomité), Itske Lulof (Directeur Energy & Climate, Triodos 

Investment Management) en Remco Bleijs (EY), onder leiding van Rebecca Scholten (EY).  

rend klimaat. Maar ontstaat daar mee 
een grote druk op deze instellingen?  
Ik vraag het me af. Ik zie dat er vooral 
vanuit de hoek van de overheid en de 
beleggers vraag is naar verandering.”

Lulof: “Bij Triodos hebben we van  
oor sprong een klantenkring met een 
hoog klimaatbewustzijn. En die groep 
verwacht dat de financiële sector ver-
antwoordelijk heid neemt. Veel banken 
zetten de afgelopen jaren in op het 

vergroten van het aandeel groene 
financieringen van klimaatvriendelijke 
bedrijven en projecten. Maar dat gaat 
niet ver genoeg. Het gaat het er ook 
om dat de exposure in ‘brown assets’ 
– zoals financieringen van bedrijven in 
fossiele energie – worden afgebouwd 
in lijn met de doelstellingen die tijdens 
de klimaatconferentie in Parijs zijn af-
gesproken. Daar moet de nodige vaart 
achter worden gezet om deze doel stel-
lingen te halen. En om grote schokken 
te voorkomen is het belangrijk om 
hier niet mee te wachten, maar een 
goed plan voor te ontwikkelen en hier 
dus echt goed op voor te sorteren.  
Voor ons geldt dat we ons altijd al voor 
de volle 100% op duurzame finan cie-
ringen hebben gericht. We hebben 
geen exposure in fossiel.”
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oog hebben voor alle goede initiatieven 
in de sector. Er gebeurt echt heel veel 
goeds op dit dossier.”

Egeter: “Voldoen aan het Klimaat-
akkoord is eigenlijk het minste wat je 
kunt doen als financiële instelling.”

Bleijs: “Niet alle financiële instellingen 
onderschrijven dat akkoord. Bovendien 
is het eigenlijk niet ambitieus genoeg. 
Ten eerste omdat uit analyses blijkt 
dat het akkoord onvoldoende is om  
de doelstellingen van Parijs te halen. 
Ten tweede omdat de scenario’s waar-
mee in Parijs werd gerekend inmiddels 
ook al achterhaald blijken te zijn.  
We krijgen te maken met een hogere 
opwarming van de aarde.”

Kunnen jullie wat concrete verande-
ringen noemen die er in de financiële 
sector spelen nu klimaatrisico daar 
een grotere rol gaat spelen? 

Egeter: “Voor ons als verzekeraar is de 
impact op de schadelast heel concreet. 
De hevige regenval heeft in Nederland 
in 2016 gezorgd voor een extra schade 
van 200 miljoen euro. Dat mist zijn 
uitwerking niet op onze producten. 
Maar er zijn ook kansen. Zo voeren 
wij per 1 januari een overstromings-
dekking in voor onze brandverzekering. 
Dat heeft behoorlijk wat voeten in  
de aarde, want je moet dan nieuwe 
risico modellen ontwikkelen en als ver-
zekeraar wil je natuurlijk niet over een 
nacht ijs gaan. Zeker omdat je maar 
beperkt kunt uitgaan van historische 
data is dat ingewikkeld. Toch ben ik 
eigenlijk verbaasd dat dit soort nieuwe 
producten nog maar mondjesmaat 
van de grond komen in de sector.”

Lulof: “We moeten in mijn ogen op een 
andere manier gaan kijken naar de 

Egeter: “Begrijp me goed, ook ik vind 
dat de financiële sector werk moet 
maken van de klimaatambities. Maar ik 
denk dat de veranderingen niet zozeer 
vanuit een heel brede maatschap pe-
lijke druk komen. Voor veel burgers 
vormen klimaatrisco’s ondanks de 
urgentie en de vergaande gevolgen nog 
steeds een ‘ver van mijn bed show’. 
Dat heeft ook te maken met hoe de 
mens in elkaar zit denk ik. We zijn  
als mens nu eenmaal niet goed in ver 
vooruit denken.”

Bleijs: “Wat je in algemene zin ook ziet 
is dat financiële instellingen het niet 
gauw goed doen in de ogen van een 
breed publiek. Ze hebben de perceptie 
al jaren tegen en NGO’s laten regel-
ma tig kritisch van zich horen om finan-
ciële instellingen nog eens op hun 
verantwoordelijkheden te wijzen.  
Dat is prima, want dat houdt de sector 
scherp. Tegelijkertijd moeten we ook 

invulling van de fiduciaire verantwoor-
de lijkheid. In de klassieke opvatting 
gaat het er daarbij om dat je voor je 
klant het hoogste financiële rendement 
haalt tegen de laagste kosten. Maar dat 
is een te enge benadering. Waar het 
eigenlijk om moet gaan is het optimum 
van drie elementen: risico, rendement 
en impact. Met name bij financiering 
van projecten met een verre horizon 
moet je daar eerlijk naar kijken.  
Heel praktisch: als je kunt kiezen tussen 
een kolengestookte centrale die  
8 procent rendement oplevert en een 
windmolenpark dat 7 procent op levert, 
wordt er te vaak nog gekozen voor de 

kolengestookte centrale omdat die een 
hoger rendement brengt. Het is echter 
zinvol om een goede analyse te doen 
of die 8 procent in stresstesten ook 
wel echt houdbaar is. De vraag is of 
de externaliteiten – nu en over 20 jaar 
– wel afdoende worden meegenomen 
in de analyses. Dat gaat bepaald niet 
vanzelf en om dat goed te doen is 
veel kennis nodig. En die kennis kan 
dan veel waarde opleveren. Dat is de 
positieve kant van ESG: combineer 
zonprojecten met ontwikkeling van 
biodiversiteit; wind projecten met 
opslag van elektriciteit, zon op daken 
in de wijk met elektrische deelauto’s 
enzovoorts. Dat is echte winst.”

Welke opties zijn er om de ingezette 
veranderingen in de financiële sector 
nog meer te stimuleren? 

Bleijs: “We moeten de feiten voor zich 
laten spreken en duidelijk maken hoe 
klimaatrisico’s impact hebben. Ik heb 
zelf gezien hoe dat uitpakt als je de 

impact voor pensioenfondsen door-
rekent. Veel kleinere fondsen hebben 
weinig kennis op dit specialistische vlak, 
maar als je dan laat zien wat klimaat-
risco’s potentieel voor dramatische 
impact hebben op de dekkingsgraad, 
dan zijn bestuurders buitengewoon 
geïnteresseerd om meer te weten te 
komen.”

Egeter: “Het is belangrijk integraal  
te werken aan duurzaamheid. Een 
financiële instelling kan met producten 
inspelen op klimaatrisico’s, maar als  
je niks doet aan je eigen foot print ben 
je niet erg geloofwaardig. Via je huis-
vesting en je werkgeverschap moet je 
dus ook laten zien dat je het meent. 
Bij a.s.r. doen we daar veel aan.”

Is er met de juiste financiële prikkels 
ook meer te bereiken? 

Lulof: “In de fee-structuren voor finan-
cieringen speelt het duurzaam heids-

aspect langzamerhand steeds meer 
een rol. En het is wat mij betreft een 
prima idee om dat nadrukkelijker 
vorm te geven en daarmee partijen 
financieel te prikkelen om meer aan-
dacht te hebben voor klimaatrisico’s.”

Bleijs: “Dat vraagt dan om indicatoren 
om aan die fee te koppelen. Zonder te 
willen pleiten voor een circus aan extra 
indicatoren denk ik dat die koppeling 
nog veel vaker moet worden gelegd.”

Lulof: “Niet alles is echter te vangen 
in financiële prikkels. Het gaat ook  
om een intrinsieke motivatie om te 
innoveren en samen te werken om de 
klimaatrisico’s te voorkomen. Maar de 
financiële prikkel met de grootste 
effectiviteit is wat ons betreft een goed 
werkende CO2-heffing, liefst wereld-
wijd, maar minimaal op Europees 
niveau. Die burgers tegemoet komt en 
waar van de opbrengst wordt ingezet 
voor klimaatinnovatie.”
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Zeven vragen  
over klimaatrisico’s

Als het om duurzaamheid gaat is Dick de Waard een zeer ervaren 
professional die zich al tientallen jaren met het thema bezighoudt. Ook als 

hoogleraar auditing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) laat het onderwerp hem niet los.

3De RUG heeft het onder-
zoek ‘Transparant over 
klimaatimpact’ uit-
gevoerd. Wat is volgens 
jou de belangrijkste 

conclusie van dit onderzoek?

“Dat we in Nederland de mond vol 
hebben over het klimaat.  
Alle bedrijven vinden het belangrijk, 
het is ingebed in de strategie en 
verankerd in de governance-structuur. 
Uit ons onder zoek blijkt echter dat 
niet meer dan een derde van de 
ondervraagde onder nemingen iets 
zinnigs kan zeggen over de eigen CO2-
uitstoot. Althans niet in termen van 
concrete doelstellingen en maat-
regelen. Dat is best teleurstellend.”

4Wat zijn volgens het 
onderzoek de grootste 
uitdagingen en kansen 
voor financiële instel
lingen op het gebied 

van klimaatrisico?

“Betere rapportages met veel meer 
relevante informatie over bijvoorbeeld 
hun CO2-impact, concrete acties die 
ze ondernemen en hun toekomst-
verwachtingen. Het is kennelijk nog 
steeds een be hoorlijke uitdaging om 

1  Waarom houdt jouw 
faculteit zich bezig met 
het klimaatrisico?

“Ik loop al 27 jaar op de 
universiteit rond en ben als hoogleraar 
van oudsher gewend om het thema 
duurzaamheid in mijn colleges te ver-
ankeren. Voor mij is dat de normaalste 
zaak van de wereld. Ik mopperde in 
het verleden weleens: waarom delen 
andere hoogleraren die belangstelling 
voor het milieu niet? Toen ik eens rond 
ging vragen onder collega’s, bleek er 
juist veel interesse te zijn. Als je erover 
nadenkt is dat ook wel logisch. 
Waarom zou je aan een economie-
faculteit alleen maar over geld praten? 
Naast kapitaal zijn er nog drie andere 
productiefactoren en natuur lijkt me 
daarvan zeker niet de onbelangrijkste.”

voor het realiseren van doelstellingen op milieu gebied een vol-
wassen plan-do-check-act cyclus te implementeren. Er zijn al veel 
frameworks ontwikkeld op het gebied van duurzaam heids verslag-
geving en heel specifiek voor de impact van onder nemingen op  
het klimaat, maar de feitelijke concretisering van de informatie die 
dan wordt gepresenteerd vraagt veel aandacht. Dat begint met  
het goed verankeren van de relevante vraagstukken in de strategie 
en doelstellingen.”

5Welke rol kan de Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) hierbij spelen?

“Ongetwijfeld een heel positieve. Je ziet dat onder-
nemingen er mee bezig zijn, maar in ons onderzoek 

hebben we nog geen voorbeelden gezien van bedrijven die 
rapporteren over de impact van het klimaat op de onderneming. 
Dat gaat in de toekomst ongetwijfeld veranderen. In het TCFD-
model is de aandacht voor de impact door klimaatverandering 
geïntegreerd in de governance-structuur en risico-analyse. Het is 
een heel nuttig model dat volgens mij ook heel goed bruikbaar is 
om bijvoorbeeld in te zetten tegen kinderarbeid.”

6 Welke rol kan de Green Deal hier in spelen?

“Dat hebben we in ons onderzoek niet meegenomen 
en in de publiciteit zie je er ook niet veel van terug. 
Maar in algemene zin is het feit dat de overheid onder-

nemingen de helpende hand toesteekt om knelpunten voor duurzame 
initiatieven weg te nemen natuurlijk heel positief. Tegelijk moet ik 
vaststellen dat een mondiale governance ontbreekt. Die zou echt 
het verschil maken. Daarnaast realiseer ik me ook dat zo’n Green 
Deal het belangrijkste obstakel voor managers en bestuurders niet 
wegneemt: ze zijn als de dood dat duurzaamheid veel geld gaat 
kosten of dat het de concurrentiepositie in gevaar brengt. Dat is 
een behoorlijke hobbel.” 

7Welke rol ligt er volgens jou voor de accountant?

“Als ik het mijn studenten vraag dan zeggen ze: ja hallo, 
we willen geen milieuactivist worden maar accountant. 
Daar is nog wel het nodige zendingswerk te verrichten. 

Terwijl ik denk: er is tijdens de 35 jaar dat ik daarin actief ben geweest 
niets ingrijpend veranderd aan het accountantsberoep en nu er wat 
gebeurt, moet je de kans met beide handen aangrijpen om aan de 
tekentafel mee te denken over de toekomst van het vak. Voor de 
gevestigde accountants ligt er volgens mij een taak om zich te buigen 
over een goed normenstelsel voor het rapporteren over klimaat risico’s. 
Daar hebben ze verstand van. Volgens tellingen zijn er wereldwijd 
al 169 reporting standaarden op het gebied van duurzaamheid. 
Het wordt tijd dat daarin enige uniformiteit wordt aangebracht.” 

2Hoe verwacht je dat de 
impact van het klimaat 
op de strategie, risico-
analyse en activiteiten 
van ondernemingen in 

de financiële sector zich in de toe
komst zal ontwikkelen?

“Die impact gaat fors toenemen. Als het 
bijvoorbeeld om het bankwezen gaat, 
stelt de maatschappij steeds vaker de 
vraag: hoe komen banken aan hun geld 
en waar stoppen ze het in? Financiële 
instellingen kunnen een sturende rol 
vervullen door geen geld uit te lenen 
aan milieuvervuilende bedrijven.  
Of tegen een extra hoge rente waar-
van het bovenmatige deel weer in het 
milieu wordt geïnvesteerd.  
Daarnaast kunnen instellingen als het 
om cliënt acceptatie gaat de eventuele 
betrokkenheid bij kinderarbeid in hun 
risicoanalyse meenemen. Als samen-
leving zien we een rol voor financiële 
instellingen om witwassen en belasting-
ontduiking tegen te gaan. Natuurlijk is 
het bestrijden van crimineel geld 
belangrijk, maar als over een eeuw de 
waterspiegel vier meter is gestegen, 
is dat een veel groter probleem.  
Over het klimaat moet veel meer 
ophef zijn. Daar kan de financiële 
wereld bij helpen.”
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