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S      t el u k u n t k i e z e n: een dag onop-
vallend meefietsen in het peloton of 
na een weergaloze solo met ruime 

voorsprong over de streep komen. De keuze 
is voor de meeste mensen niet moeilijk. 
Daarom is het ook zo lastig te begrijpen dat 
veel bedrijven liever kleurloos meefietsen 
in het peloton. Zo opende ik mijn expertbij-

drage in Het Financieele Dagblad van juni dit 
jaar over de duurzaamheidsambities van 
een aantal grote bedrijven. Ondanks de in-
dringende berichten over de gevolgen van de 
klimaatverandering is een aantal bedrijven 
nog te weinig kritisch bij het kijken naar hun 
eigen rol in de klimaatverandering.

De financiële sector koos in 2019 met over-
tuiging voor het meefietsen in de kopgroep 
van het landelijke Klimaatakkoord. Direct na 
de totstandkoming van het Klimaatakkoord 

tekenden 54 financiële organisaties en vier 
brancheorganisaties een eigen Klimaat-
commitment. Daarin spraken ze af zich in 
te spannen voor het financieren van de 
energietransitie, te rapporteren over het 
CO2-gehalte van hun relevante beleggingen 
en financieringen en in 2022 actieplannen te 
publiceren met reductiedoelstellingen om bij 

te dragen aan het Akkoord van Parijs. 

Inmiddels zijn we twee jaar verder. De 
financiële sector rapporteerde dit jaar 
voor de tweede keer over de voortgang 
van het Klimaatcommitment. Het goede 
nieuws is dat bijna 90% van de onder-
tekenaars rapporteert wat het CO2-ge-
halte van zijn relevante beleggingen 
en financieringen is. Maar daarbij is 
ook een belangrijke kritische noot te 
maken: veel partijen sluiten bij die 

rapportage nog een groot aantal beleggings-
categorieën uit. De kans bestaat daarom dat 
we onszelf te snel rijk rekenen.

De terechte vraag is natuurlijk of de sector 
nog steeds voorop fietst. Mijn antwoord zou 
zijn dat de kopgroep weliswaar op schema 
ligt maar het klimaat ons op de hielen zit. 
We weten dat de oorspronkelijke ambities 
van het Akkoord van Parijs niet voldoende zul-
len zijn om de klimaatverandering beneden 
de 1,5 graad te houden. Dit betekent dat ook 

de financiële sector alle zeilen zal moeten 
bijzetten om het tij te keren. 

Het ambitieniveau van de actieplannen met 
reductiedoelstellingen die de sector aanko-
mend jaar gaat maken is daarom cruciaal. 
De financiële sector is bovendien uitstekend 
gepositioneerd om via financieringen en be-
leggingen andere bedrijven aan te sporen om 
vaart te maken. Of dat nu is via engagement 
met heldere doelen en tijdslijnen, door eisen 
aan financieringen of door uitsluiting van 
partijen. Het is belangrijk dat de sector zich-
zelf daarbij kritisch de maat blijft nemen.

Vaak heb je een aansporing nodig om nog 
wat harder te fietsen. Eurocommissaris 
Frans Timmermans deed in het Europees 
Parlement een aantal weken voor het ver-
schijnen van dit magazine die aansporing. 
‘Neem één minuut om te denken aan de 
mensen die jij kent die er in 2030 nog zullen 
zijn. Hoe zullen zij leven als de aarde verder 
opwarmt?’ De vraag hoe wijzelf, onze kin-
deren of kleinkinderen in 2030 zullen leven, 
is door de recent verschenen IPCC WGI 
Interactive Atlas akelig goed te beantwoorden. 
Akelig goed, omdat het beeld dat uit de atlas 
opstijgt indringend is en verontrustend. Dat 
vooruitzicht schept verplichtingen, zeker 
voor de kopgroep die de financiële sector wil 
zijn. —
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De NVB biedt via de rubriek gastcolumn ruimte om onderwerpen vanuit 

verschillende perspectieven te belichten. De mening van de auteur komt 

niet noodzakelijkerwijs overeen met het standpunt van de NVB.
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