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De financiële ector heeft ehoefte aan etere gegeven van
edrijven over de financiële impact van klimaatverandering voor
hun edrijfvoering. De ector heeft deze gegeven nodig om
klimaatriico' eter te integreren in hun
inveteringeliingen.
Dit lijkt uit het vorige week verchenen eindrapport van werkgroep
Klimaatriico' van het Platform voor Duurzame Financiering met
daarin verchillende financiële intellingen. Het platform roept
edrijven daarom op om voortgang te maken met de rapportage van
klimaat-gerelateerde financiële riico'.
"De riico' gerelateerd aan klimaatverandering raken nagenoeg elke
ector en elke eleggingcategorie", aldu René van de Kieft, ceo MN
en teven ponor van de werkgroep. De werkgroep echouwt de
integratie van de klimaatgerelateerde riico' en kanen in
inveteringeliingen al onderdeel van de verantwoordelijkheid
van financiële intellingen. In haar rapport iedt de werkgroep
inzicht in hoe financiële intellingen klimaatgerelateerde riico' en
kanen op dit moment integreren in hun inveteringeliingen.
De werkgroep etaat naat MN uit vertegenwoordiger van AN
AMRO, Actiam, DeltaLlod, De Volkank, ING, Roeco en KPMG.

TCDF
De werkgroep roept edrijven op te rapporteren volgen de
aanevelingen van de Tak Force on Climate-related Financial
Dicloure (TCFD). De TCFD heeft in opdracht de Financial tailit
oard (F) tandaarden opgeteld waarmee financiële- en nietfinanciële intellingen kunnen rapporteren over hoe
klimaatfactoren impact zullen heen op hun edrijfvoering. De
werkgroep echouwt TCFD-rapportage door zowel edrijven waarin
geïnveteerd wordt al klanten van anken al evorderlijk voor de
dialoog over het eheeren van klimaatriico'.
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Het Platform voor Duurzame Financiering verwelkomt de concluie
van het rapport. Het rapport ligt in lijn met de ontwikkelingen in
uropa, zoal het aangekondigde voornemen van de uropee
Commiie om de huidige U-regelgeving voor het rapporteren van
niet-financiële informatie in lijn te rengen met de aanevelingen
van TCFD.
Het platform zal het rapport ten ehoeve van de eprekingen over
het klimaatakkoord aanieden aan de Taakgroep Financiering
innen het Klimaateraad. Al lid van het platform zullen de
koepelorganiatie die de verchillende financiële ectoren
vertegenwoordigen, het rapport onder de aandacht rengen onder
hun leden.

Rol eleidmaker, toezichthouder en
financieel dientverlener
De werkgroep roept teven overheid, toezichthouder en financieel
dientverlener op tot actie. De werkgroep eveelt eleidmaker en
toezichthouder aan te zorgen voor etrouwaar klimaateleid voor
de korte en (midden)lange termijn en een internationaal gelijk
peelveld. Ook op internationaal vlak verenigen financiële
intellingen zich om overheden aan te zetten tot effectief
klimaateleid, zoal via de Intitutional Invetor Group on Climate
Change.
De werkgroep eveelt daarnaat financieel dientverlener aan om de
verwerking van TCFD-data te onderteunen en inveteerder te
voorzien van eenvoudig te vergelijken TCFD-data op ector en
edrijfniveau. Deze aaneveling luit aan ij het internationale
Climate Action 100+ initiatief waarij inveteerder zich inzetten
voor vereterde rapportage van klimaatgerelateerde financiële
riico' door edrijven met een hoge CO2-uittoot.
Het Platform voor Duurzame Financiering etaat uit het Verond
van Verzekeraar, de Penioenfederatie, de Dutch Fund and Aet
Management Aociation, de Nederlande Vereniging van anken,
het miniterie van Financiën, het miniterie van conomiche Zaken
en Klimaat, het utainale Finance La, de Autoriteit Financiële
Markten en De Nederlandche ank.
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Nanc Kamp-Roeland enoemd
tot hoogleraar Accountanc in
Groningen
Dr. Nanc Kamp-Roeland RA MA i enoemd tot
ijzonder hoogleraar Non-Financial Information,
Integrated Reporting & Aurance ij de vakgroep
Accountanc van de Rijkuniveriteit Groningen.
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Reccling goed voor negen
procent van materialen in
economie
Van alle materialen die in de economie
terechtkomen - 549 miljard kilo in 2014 - i
ongeveer negen procent gereccled, ecundair
materiaal (48 miljard kilo). Nederland i met zo’n
tachtig procent hergeruik van het afval één van de
landen in uropa die het meet recclen. 
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'Klimaatverandering raakt ook
ankenwereld'
Klimaatverandering en de overgang naar duurzame
energie kunnen ook grote invloed heen op de
financiële wereld. Het i daarom elangrijk dat
financiële toezichthouder klimaatriico' goed in
het oog houden en nadenken over hun eigen rol
hierij. 
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'Koten CO2-uittoot opnemen in
het jaarverlag'
Om vat te tellen of de klimaatdoeltellingen van
Parij worden gehaald moeten klimaatpretatie
van edrijven worden gemeten en gepuliceerd.
Maar veruit de meete ondernemingen hanteren
geen roeikagaeleid en regitreren weinig tot
niet over hun CO2-uittoot. 
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Kainet: 48 miljoen voor groener
tranport
Om de tranportector groener te maken trekt het
kainet de portemonnee. Het gaat om 48 miljoen
euro, aldu taatecretari tientje van Veldhoven
(Infratructuur en Watertaat). 
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