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Klimaatverandering heeft een rechtstreekse 
invloed op het financieel-economisch systeem 
en raakt daarmee direct aan onze missie en 
ons mandaat. Om onze rol als centrale bank, 
toezichthouder en resolutie-autoriteit goed te 
kunnen blijven vervullen, moeten wij adequaat 
op deze uitdagingkunnen inspelen. 

Ter gelegenheid van de Klimaatconferentie van de 
Verenigde Naties 2021 (COP26) beloven wij daarom om, 
binnen ons mandaat, bij te dragen aan krachtige 
beleidsmaatregelen om de doelstellingen van het 
Akkoord van Parijs te halen en de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken.

Om klimaatverandering tegen te gaan, is nauwe 
samenwerking tussen centrale banken en toezicht-
houders over de hele wereld essentieel. DNB is dan ook 
een actief lid van het Network for Greening the Financial 
System (NGFS). Het NGFS heeft vandaag een verklaring 
gepubliceerd die zich richt op versnelling van de 
gezamenlijke internationale inzet van centrale banken 
en toezichthouders om het financiële systeem te 
vergroenen en klimaatgelateerde financiële risico’s te 
beheersen. Onze pledge vormt een aanvulling op deze 
verklaring.

Zoals aangegeven in onze nieuwe Duurzaamheids-
strategie, is het onze ambitie om duurzaamheid in 2025 
volledig te hebben geïntegreerd in al onze kerntaken en 
onze bedrijfsvoering. Concreet beloven wij ons in te 
zetten voor:

1. Een veerkrachtig financieel stelsel dat 
bestand is tegen duurzaamheidsrisico’s

In 2022:
 ▪ Ontwikkelen we een beoordelingskader dat 
ons beter in staat stelt klimaatrisico’s bij de 
onder ons toezicht staande instellingen in te 
schatten, deze risico’s aan te pakken en zo 
nodig handhavingsmaatregelen te nemen. 

2. Meer aandacht voor duurzaamheid in de 
uitvoering van onze monetaire taken en 
het betalingsverkeer

In 2022:
 ▪ Brengen we in kaart hoe we de CO2-
uitstoot in het betalingsverkeer verder 
kunnen terugdringen en in lijn kunnen 
brengen met de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs.

 ▪ Ontwikkelen we best practices voor de 
beheersing van klimaatrisico’s in 
samenwerking met andere partijen in de 
Nederlandse marktinfrastructuur.

 ▪ Integreren we klimaataspecten verder in het 
monetairbeleidskader, binnen de context 
van en in lijn met het Eurosysteem.

3. Een gefundeerd debat over 
verduurzaming van de economie

In 2022: 
 ▪ Verkennen we hoe we klimaatrisico’s verder 
kunnen integreren in onze macro-
economische modellen.

 ▪ Zetten we simulatieinstrumenten in om de 
directe gevolgen van CO2-beprijzing voor 
verschillende sectoren te berekenen.

 ▪ Blijven we de Nederlandse overheid adviseren 
over economisch en financieel beleid om 
klimaatverandering te beperken en om te 
kunnen gaan met de gevolgen van 
klimaatverandering.

4. Robuuste data en statistieken op het 
gebied van duurzaamheid

In 2022:
 ▪ Zetten we verdere stappen om de meest 
geavanceerde databronnen en methodieken 
voor de kwantificatie van klimaatrisico’s toe 
te passen in ons werk.

5. Een duurzame organisatie
In 2022:

 ▪ Zetten we verdere stappen om onze 
beleggingsportefeuille in lijn te brengen met 
het klimaatakkoord van Parijs.

 ▪ Doen we onderzoek naar de fysieke klimaat-
risico’s binnen onze eigen beleggingen.

 ▪ Benchmarken we de CO2-voetafdruk van onze 
bedrijfsvoering ten opzichte van andere centrale 
banken en Nederlandse bestuursorganen.
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