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Inhoud

Waarom duurzaamheid een 
strategische prioriteit is voor DNB

Duurzaamheidsontwikkelingen raken het 
financieel-economisch systeem, en daarmee 
alle kerntaken van DNB. Daarnaast wil DNB 
een positieve bijdrage leveren aan mondiale 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze doelen voor 2025 Hoe we dit organiseren

▪ DNB wil duurzaamheid integreren in al haar kerntaken
▪ Deze Sustainable Finance-Strategie biedt houvast en stelt scherpe doelen
▪ Het Sustainable Finance O�ce is het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid binnen DNB (sfo@dnb.nl)

Weerbaar financieel systeem
▪ Duurzaamheidsrisico’s worden beheerst  
 en zijn geïntegreerd
▪ Adequate toezichtregelgeving, 
 -instrumentarium en -methodiek

Verduurzaming monetaire taken en 
betalingsverkeer 
▪ Monetaire taken meer in lijn met   
 klimaatdoelstellingen
▪ Lagere milieu-impact betalingsverkeer
▪ Geld blijft toegankelijk

Gefundeerd debat verduurzaming 
economie
▪ Agenderend onderzoek en advies
▪ E�ecten leefomgeving in economische  
 modellen

Robuuste duurzaamheidsdata en 
-statistiek
▪ Adequate meetmethoden
▪ Bruikbare en toegankelijke data 

Duurzaam DNB
▪ Eigen beleggingen Paris aligned
▪ Duurzame interne organisatie
▪ Transparante rapportages

Verduurzaming is nooit ‘klaar’. We onderzoeken 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen die onze kerntaken 
kunnen raken. Waar nodig vertalen we nieuwe inzichten 
door naar beleid, en integreren dit in ons werk.
Zo blijft DNB fit for purpose.

Sustainable Finance-Strategie 2021-2025

Risico’s:
Ontwikkelingen raken 

onze kerntaken

Impact:
Bijdragen aan 

duurzame welvaart

Inclusiviteit

Klimaat

Biodiversiteit

Grondstoffen

Sociale 
them

a's
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Introductie

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en 
draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Dit betekent dat we 
ons inzetten voor houdbare economische groei zonder schadelijke effecten op 
de leefomgeving en een inclusief financieel en economisch systeem. We willen 
zo concreet mogelijk bijdragen aan de verduurzaming van het financieel-
economisch systeem en werken daarom toe naar het volledig integreren 
van duurzaamheid in onze kerntaken per 2025. 

1 Waarom werkt DNB aan duurzaamheid?
Mondiale maatschappelijke en ecologische uitdagingen, zoals bijvoorbeeld klimaat-
verandering of het verlies van biodiversiteit, kunnen een directe impact hebben 
op het Nederlandse financieel-economisch systeem. Deze uitdagingen en hieraan 
gerelateerde transities kunnen zich immers vertalen naar financiële risico’s die een 
bedreiging vormen voor onze economie, de soliditeit van het financieel systeem of 
individuele instellingen. Zij raken daarmee aan de missie en het mandaat van DNB. 

Vanuit onze taken als centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit willen we 
adequaat op deze uitdagingen inspelen. Bovendien willen we een passende bijdrage 
leveren aan de realisatie van mondiale publieke doelstellingen zoals de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van 
Parijs.

2 Hoe kijkt DNB naar de mondiale uitdagingen en transities?
Omdat ons financieel-economisch systeem niet alleen geraakt wordt door mondiale 
maatschappelijke en ecologische uitdagingen an sich, maar ook door de reacties van 
overheden hierop, volgen we de mondiale ontwikkelingen op de voet. De 17 eerder-
genoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan de transitie 
naar mondiale duurzame ontwikkeling, net als de concrete doelen op het terrein van 
klimaatverandering uit het akkoord van Parijs. Ook voor andere ontwikkelingsdoelen 
verwachten we in de toekomst soortgelijke internationale streefwaarden, die door-
gaans ook nationaal worden geïmplementeerd. In onze Sustainable Finance-
Strategie zoeken we waar mogelijk aansluiting bij deze (inter)nationale 
doelstellingen. 

3 Wat wil DNB bereiken, en hoe?
We hebben de ambitie gesteld om in 2025 duurzaamheid volledig te hebben geïntegreerd 
in al onze kerntaken. Voor DNB is dit een strategische prioriteit. Onze nieuwe 
Sustainable Finance-Strategie helpt ons om dit doel te bereiken. Met de strategie 
borduren we voort op de eerder gepubliceerde MVO-visie, en zijn de doelen die we 
willen realiseren concreet gemaakt.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen organisatiebreed te bewaken, te faciliteren en 
aan te jagen is bovendien in 2021 een Strategisch Programma Duurzaamheid 
opgestart en een Sustainable Finance Office (SFO) ingericht. Dit SFO functioneert 
als een centrale ‘hub’ binnen DNB voor duurzaamheid en voert de regie over de 
uitvoering van de Sustainable Finance-Strategie. Het SFO heeft een tijdelijk karakter: 
wanneer DNB duurzaamheid volledig heeft geïntegreerd in de kerntaken houdt het 
SFO op te bestaan. 

https://www.dnb.nl/media/eksloqz5/mvo_visie_dnb_2020.pdf
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Hoewel het einddoel helder is, is de weg er naartoe niet in steen gebeiteld. Om in 
te kunnen spelen op de laatste inzichten en behoeften van onze snel veranderende 
samenleving, zullen we ervoor zorgen dat zowel onze doelstellingen als de strategie 
wendbaar zijn. We zullen dan ook op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
deze strategie regelmatig herijken. We zoeken daarbij nadrukkelijk de interactie 
met de buitenwereld, om ervoor te zorgen dat we op de hoogte zijn van de laatste 
inzichten, en vanuit de overtuiging dat we samen met onze stakeholders de meeste 
impact kunnen realiseren.

4 Waar kijkt DNB naar vanuit ESG-perspectief?
Onze Sustainable Finance-Strategie richt zich in de komende periode op de volgende 
duurzaamheidsthema’s, die we hier hebben ingedeeld naar de thema’s ‘Environment’ 
en ‘Social’: 

 ▪ Environment: Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit waren al 
onderdeel van de MVO-visie, en blijven ook in onze strategie belangrijke 
aandachtspunten. Bij het thema klimaatverandering staat (verdere) integratie in 
de kerntaken en onze bedrijfsvoering centraal. Voor biodiversiteit willen we de 
vertaalslag maken van de eerder uitgevoerde verkenningen naar concreet beleid, 
voordat we in een later stadium overgaan tot integratie. De uitputting van 
grondstoffen en vervuiling zijn toegevoegd voor nadere verkenning, gelet op de 
impact die vervuiling kan hebben op biodiversiteit en ecosystemen, maar ook 
omdat beperkte toegang tot grondstoffen een significante impact kan hebben op 
economische activiteiten en daarmee op onze economie (zoals ook onderzocht 
in het DNB rapport “Op waarde geschat?” uit 2019).

 ▪ Social: Het mogelijk verlies van toegang tot financiële diensten, economisch 
verkeer of sociale zekerheid, blijft – net als in de MVO-Visie, een belangrijk 
aandachtspunt in de strategie. Denk aan de risico’s die kunnen ontstaan door 
gebrekkige toegang tot betaalmiddelen, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en 
sociale voorzieningen. Dit thema wordt verder geïntegreerd in de uitvoering van 
onze kerntaken. Daarnaast verkennen we de komende tijd ook of de financiële 
sector blootgesteld wordt aan risico’s door (associatie met) mensenrechten-
controverses en (andere) praktijken die ingaan tegen breed geaccepteerde 
maatschappelijke normen, die raken aan onze kerntaken, zoals het beheer van 
onze eigen reserves.

Aangezien het derde ESG-thema, ‘Governance’ al langere tijd een aandachtsgebied 
is voor DNB en al grotendeels in onze kerntaken is geïntegreerd, hebben we op dit 
gebied geen specifieke aandachtspunten opgenomen in onze strategie.
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Doelstellingen 2025

We hebben de ambitie om in 2025 duurzaamheid te hebben geïntegreerd in 
alle elementen van onze taakuitvoering. In onze Sustainable Finance-Strategie 
vertalen we deze ambitie naar een set doelstellingen, per taakgebied, 
voor 2025. 

Een financieel systeem weerbaar voor duurzaamheidsrisico’s
Toezicht, financiële stabiliteit en resolutie

 ▪ Duurzaamheid geïntegreerd in toezichtmethode: DNB verankert duurzaam-
heidsrisico’s in de DNB toezichtmethodologie en in de eigen (digitale) toezicht-
processen. 

 ▪ Vooruitblikkend instrumentarium toegepast bij bewaking financiële 
stabiliteit: DNB brengt periodiek en op een gestructureerde wijze macro-
prudentiële duurzaamheidsrisico’s in kaart, onder meer via stresstests of 
scenarioanalyse. 

 ▪ Wet- en regelgevend kader, standaarden en instrumentarium verder 
vormgegeven: DNB wendt in de diverse (internationale) gremia haar invloed aan 
om de ontwikkeling van standaarden en (vooruitkijkend) instrumentarium zoals 
stresstests en scenarioanalyse voor identificatie en beoordeling van duurzaam-
heidsrisico’s verder te brengen. 

 ▪ Toegang tot financiële producten en diensten bewaakt: We hebben oog 
voor de implicaties van ons toezichtwerk voor de toegang van maatschappelijke 
(sub-)groepen tot financiële diensten en producten als betaalrekeningen, 
pensioenen, verzekeringen en hypotheken.

Verduurzaming monetaire taken en betalingsverkeer
Monetaire taken en betalingsverkeer

 ▪ Monetaire taken meer in lijn gebracht met klimaatdoelstellingen: DNB draagt 
vanuit haar expertise en in een voortrekkersrol, actief bij aan het actieplan van de 
ECB om klimaatoverwegingen in het monetair beleid en de monetaire operaties 
mee te nemen, waarmee het klimaatbeleid van de EU wordt ondersteund. 

 ▪ Milieu-impact van het betalingsverkeer verlaagd: DNB vermindert, waar het 
binnen haar controle valt, de milieu-impact van geld en zoekt daarbij de 
aansluiting met internationale doelstellingen zoals het Parijsakkoord.

 ▪ Geld blijft toegankelijk: DNB bewaakt de toegankelijkheid van het betalings-
verkeer voor kwetsbare groepen bij technologische en sociale veranderingen. 

Gefundeerd debat over verduurzaming economie
Economisch onderzoek en advies

 ▪ Duurzaamheidsthema’s geagendeerd met onderzoek en advies: DNB voedt en 
stimuleert het publieke debat over duurzame welvaart met agenderend economisch 
onderzoek en advies op thema’s als klimaatverandering, de energietransitie, 
bronnen van welvaart en inclusie. 

 ▪ Effecten leefomgeving opgenomen in economische modellen: De belangrijkste 
economische modellen en meeteenheden die DNB gebruikt, houden rekening met 
veranderingen in onze leefomgeving en de welvaartseffecten daarvan op de lange 
termijn.
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Robuuste duurzaamheidsdata en -statistiek
Statistiek

 ▪ Adequate methodiek toegepast: DNB beschikt over betrouwbare bronnen en 
methoden om duurzaamheidsstatistieken op te stellen en te gebruiken. Daarnaast 
wendt DNB haar invloed aan om de ontwikkeling van (inter-)nationale data, 
statistieken en standaarden verder te brengen. 

 ▪ Data en rapportages met hoge informatiewaarde gerealiseerd: Onze data 
stelt ons in staat zicht te houden op de huidige en voorspelde CO2-uitstoot van 
de Nederlandse financiële sector en het geldstelsel, onder meer via adequate 
rapportages van financiële instellingen. 

Duurzame organisatie
Eigen reservebeheer en interne organisatie 

 ▪ Eigen beleggingen Paris aligned: Het reservebeheer van DNB is vormgegeven 
op een verantwoorde, duurzame manier en is in lijn met internationaal toon - 
aan gevende ESG-standaarden en internationale klimaatdoelstellingen. 

 ▪ Interne organisatie verduurzaamd: DNB is als organisatie (waaronder in onze 
huisvesting) klimaatneutraal en maximaal circulair. Bij de selectie en evaluatie 
van onze leveranciers toetsen we of hun dienstverlening en social return aansluiten 
bij onze duurzaamheidsnormen.

 ▪ Transparante rapportages beschikbaar: Via complete en toegankelijke 
rapportages zijn we transparant over de duurzaamheidsrisico’s die we zien, 
en over hoe we daarmee omgaan. 
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Het Strategisch Programma Duurzaamheid en onze stakeholders

Onze Sustainable Finance-Strategie vormt de basis voor al ons werk op het 
terrein van duurzaamheid. Om de voortgang van de Sustainable Finance-
Strategie te bewaken, te faciliteren en aan te jagen, heeft DNB het Strategisch 
Programma Duurzaamheid en het Sustainable Finance Office (SFO) ingericht. 
Voor het realiseren van onze ambities op het gebied van duurzaamheid, 
en voor een positieve impact op internationale doelstellingen, is effectieve 
interactie met de buitenwereld essentieel. Hiervoor organiseert het SFO een 
dialoogplatform met stakeholders.

Dialoog rond duurzaamheid
DNB gaat de dialoog aan over duurzaamheid met een brede groep stakeholders, 
zoals de financiële sector, beleidsmakers, duurzaamheidsexperts, NGO’s en andere 
relevante partijen. We halen kennis over duurzaamheid van buiten naar binnen om 
ons te voeden met de laatste inzichten, die we meenemen in periodieke reviews van 
de Sustainable Finance-Strategie en bij het opstellen van ons werk- en onderzoeks-
programma.

We gaan verder met de sector in gesprek over mogelijke dilemma’s of belemmeringen 
die onder toezicht staande instellingen ervaren ten aanzien van duurzaamheid en 
ESG-regelgeving. Ook gaan we in netwerkverband op zoek naar innovatieve 
oplossingen en pilots met de sector, die gericht zijn op de integratie van duurzaam-
heid in het toezicht. Waar mogelijk zoeken we hiervoor aansluiting bij het Platform 
voor Duurzame Financiering. Dit platform is in 2016 opgericht door DNB om met de 
Nederlandse financiële sector, toezichthouders en ministeries gezamenlijk aan 
duurzaamheidsinitiatieven te werken. De ambitie is om aandacht voor duurzame 
financiering in de financiële sector te vergroten en samenwerking te stimuleren.

Ook in internationaal verband zoeken we actief de samenwerking, en leveren we 
met diverse stakeholders samen een bijdrage aan de beleidsvorming en het ontwikkelen 
van internationale standaarden op klimaatgebied. Denk aan de Task-Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), waar DNB mede-initiator van is, net 
als van het Network for Greening the Financial System (NGFS), het internationale 
netwerk voor centrale banken en toezichthouders dat zich proactief inzet voor het 
vergroenen van het financiële systeem. 

Meer weten:
De speerpunten van de Sustainable Finance-Strategie worden jaarlijks vastgesteld 
en gepubliceerd.

Vragen over DNB en duurzaamheid kunt u richten aan: 
Cindy van Oorschot, programmadirecteur
Willem Evers, programmamanager
Het Sustainable Finance Office 

https://www.dnb.nl/groene-economie/
https://www.dnb.nl/groene-economie/
https://www.dnb.nl/groene-economie/
mailto:Cindy%20van%20Oorschot?subject=c.p.m.van.oorschot%40dnb.nl
mailto:Willem%20Evers?subject=w.l.h.evers%40dnb.nl
mailto:sfo%40dnb.nl?subject=
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