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DNB: Financiële sector moet meer rekening
houden met duurzaamheidsrisico's
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Uit
onderzoek onder Nederlandse

nanciële instellingen blijkt dat een meerderheid nog niet beschikt over

adequate inbedding van zulke risico's in het risicobeheer.
Daarbij vinden nanciële instellingen het lastig om duurzaamheidsrisico's te meten en daarover te rapporteren,
vanwege de beperkte beschikbaarheid van consistente en betrouwbare gegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de
Nederlandsche Bank (DNB) onder 127 Nederlandse nanciële instellingen.
De uitzettingen en beleggingen van nanciële instellingen staan in toenemende mate bloot aan de directe fysieke
risico's van klimaatverandering en de risico's van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving, aldus DNB.
Uit de enquête onder pensioenfondsen, verzekeraars en banken blijkt dat deze zich wel bewust zijn van deze risico's.
Maar slechts een minderheid geeft aan duurzaamheidsrisico's expliciet mee te nemen in hun risicobereidheid; bij de
banken is dat zelfs maar tien procent. Het gebruik van relevante maatstaven voor duurzaamheidsrisico’s is nog volop
in ontwikkeling bij de nanciële sector.

CO2-voetafdruk
DNB spoort nanciële instellingen aan niet te wachten met het meten van duurzaamheidsrisico's totdat 'perfecte data'
beschikbaar zijn, ook omdat data juist beter kunnen worden als de sector er mee aan de slag gaat. Uit een eigen meting
blijkt dat de wereldwijd ge nancierde CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen van Nederlandse nanciële
instellingen ten minste 82 Mton bedraagt, equivalent aan de helft van de Nederlandse uitstoot. De overgang naar een
klimaatneutrale economie vertegenwoordigt daarmee een materieel risico voor de Nederlandse nanciële instellingen,
waarschuwt DNB.
De toezichthouder stelt ook dat de activiteiten van bedrijven in de portefeuilles van Nederlandse verzekeraars en
pensioenfondsen de komende jaren "in toenemende mate afwijken van het transitiepad dat nodig is om internationale
klimaatdoelen te realiseren".
In 2022 wil DNB de eigen toezichtverwachtingen voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s "nader concretiseren"
en ter consultatie voorleggen aan de sector.

Coronacrisis
Het toezicht van DNB op de nanciële sector stond dit jaar, net als in 2020, voor een belangrijk deel in het teken van de
impact van de coronacrisis. Komend jaar zet de centrale bank verder in op eerder geformuleerde speerpunten:
technologische vernieuwing, toekomstgerichtheid en duurzaamheid en het bestrijden van nancieel economische
criminaliteit.
Over dat laatste speerpunt stelt DNB dat, hoewel de sector "nog grote stappen" moet zetten, nanciële instellingen
zich de afgelopen jaren veel bewuster zijn geworden van hun poortwachtersrol en er "concreet werk van maken om
hun naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en nancieren van terrorisme op orde te brengen en te
houden". Maatwerk is daarbij van belang, aldus DNB.
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ABN Amro: veel kantoren voldoen nog niet aan
duurzaamheidseisen
Veel kantoorpanden voldoen nog niet aan de wettelijke verplichting om vanaf
volgend jaar minimaal het energielabel C te hebben. Dat meldt ABN Amro na
een analyse.... 
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Banken beloven meer diversiteit in top, maar geen
vrouw benoemd
De grootste banken van Europa lopen achter op hun belofte om meer vrouwen
aan te stellen in topfuncties. In de afgelopen twee jaar is er geen bank geweest
die een... 
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SER: klimaatdoelen in geding door trage
grondstoffentransitie
Het kabinet moet meer doen om een circulaire economie te realiseren, zonder
afval, waarin grondsto en worden hergebruikt. Anders dreigen de
klimaatdoelen niet te... 
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Nieuwe Britse minfin wil beperking bankbonussen
schrappen
Kwasi Kwarteng, de nieuwe Britse minister van Financiën, wil de bonusgrens
voor bankiers in het Verenigd Koninkrijk ophe en. Dit zou London weer
aantrekkelijker... 
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Klimaatplannen in gevaar door tekort aan technici
Een tekort aan hoopgeleide technici dreigt een belangrijk obstakel te worden
voor het behalen van de klimaatdoelen. Nu al hebben werkgevers in
Nederland de grootste... 

