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Klimaatbeleid is een actueel thema voor beleggers. Het 
realiseren van emissiereductiedoelstellingen, het financieren 
van de energietransitie en het aanpassen van de leefomgeving 
aan de fysieke gevolgen van klimaatverandering vereisen 
aanzienlijke investeringen in infrastructuur. Een van de 
investeringsmogelijkheden voor beleggers op dit gebied is Green 
Bonds. 

Overgang naar een klimaatbestendige economie
Deze ‘groene obligaties’ stimuleren investeringen in projecten 
en middelen die nodig zijn voor een gecoördineerde overgang 
naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. 
Daarbij bieden ze institutionele beleggers een liquide 
beleggingsinstrument met een passend voor risico gecorrigeerd 
rendementsprofiel.

Instellingen en hun verantwoordelijkheid
Institutionele beleggers kunnen niet langer de ogen 
sluiten voor de risico’s van klimaatverandering voor de 
waarde van hun beleggingen. Financiële instellingen 
hebben de verantwoordelijkheid om deze risico’s, en de 
kansen, te beoordelen en mee te laten wegen in hun 
investeringsbeslissingen. 

Gevolgen klimaatakkoord van Parijs 
Eind 2015 kwamen de bijna 200 deelnemende landen aan de 
klimaatconferentie in Parijs tot een bindend klimaatakkoord. 
Daarin werd afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen 
moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde 
moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als 
streefwaarde. 

De risico’s die voortvloeien uit abrupte beleidswijzigingen om 
de klimaatverandering te bestrijden nemen door het akkoord 
toe, en kunnen zich al op korte termijn voordoen. Daarbij 
kunnen beleggingen in waarde dalen of hun waarde geheel 
verliezen doordat de economie overschakelt naar alternatieve 
energiebronnen en door energiebesparing.

Financiele instellingen kunnen ook directe schade ondervinden 
van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zelf. Deze 
schade kan zich op twee manieren uiten: op korte termijn als 
gevolg van extreem weer (orkanen, buitensporige regenval, 
droogte) en op de langere termijn als gevolg van stijgende 
temperaturen en een zeespiegelstijging.
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De klimaatgerelateerde risico’s worden ook door 
DNB onderkend
De toezichthouder DNB heeft aangekondigd dat 
financiële instellingen meer rekening moeten houden 
met de risico’s van klimaatverandering en de overgang 
naar een klimaatneutrale economie. De klimaatrisico’s 
worden daarom verankerd in het toezicht met als 
uiteindelijke doel een duurzame financiële stabiliteit.
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Klimaatverandering in de komende jaren nog meer van 
belang op het beleggingsbeleid
Hoe sterk de bewijzen dat het klimaat door menselijk ingrijpen 
verandert inmiddels ook zijn, de werkelijke invloed op 
beleggingen en wanneer deze substantieel wordt, is nog moeilijk 
te voorspellen. Een bruikbare kwantificering van transitie- en 
klimaatrisico’s ontbreekt momenteel nog, maar het staat buiten 
kijf dat voor het beleggingsbeleid klimaatverandering in de 
komende jaren van belang wordt. 

Nader onderzoek naar de financiële risico’s van 
klimaatverandering en de energietransitie is daarom essentieel. 
In de tussentijd is er onzekerheid over de mate van impact, 
maar dat mag voor beleggers geen belemmering zijn om hun 
overtuiging en ambitie op dit gebied te bepalen, en de risico’s 
door klimaatverandering voor hun portefeuilles verder in kaart te 
brengen. 

Green Bonds stellen beleggers in staat om te starten met 
prudente investeringen in projecten en middelen die bijdragen 
aan de oplossing voor het klimaatprobleem. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de impact van klimaatverandering op 
het beleggingsbeleid en Green Bonds als beleggingsinstrument 
kunt u contact opnemen met Jeroen van Rumund, Business 
Development Director, telefonisch bereikbaar via 06 -224 55 926 
of per mail: Jeroen.van.rumund@achmea.nl.
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