De Spitsbergen ambitie 2018-2020 is een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen
klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Het doel is om gezamenlijk de
transitie naar een groene en koolstofarme economie te versnellen.
Ons klimaat ontwikkelt zich richting een onomkeerbaar
momentum met enorme consequenties voor leven op
aarde. Tegelijk zien wij de potentie om ook met onze
financieringen en beleggingen een positieve bijdrage te
leveren om deze ontwikkeling tegen te gaan. Wij zien dit
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen kunnen
wij klimaatverandering tegengaan, bijvoorbeeld door
CO2-reductie met onze financieringen en beleggingen
te versnellen op weg naar een groene en koolstofarme

economie. Daarnaast kunnen wij actief investeren in nieuwe
mogelijkheden die bijdragen aan een klimaatpositieve
duurzame economie en aan de internationale doelstellingen
zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor
Nederland verbinden wij ons aan de klimaatdoelstellingen
zoals opgenomen in het regeerakkoord (tenminste 49%
CO2-reductie in 2030, 100% in 2050), met een ambitie om
het halen van deze doelen te versnellen waar mogelijk.

1.	actief meten en extern rapporteren over klimaatimpact, zoals CO2/€ en gefinancierde technologie.
Dit passen we toe voor alle meetbare financieringen
en beleggingen op basis van PCAF, 2Dii, en/of
soortgelijke meetmethoden. De uitkomsten gebruiken we tevens ten behoeve van strategieën voor
duurzaam investeren;
2.	gebruikmaken van klimaatscenario analyses en
science-based targets ter ondersteuning van ons
financierings-, beleggingsbeleid en onze strategieën,
om te kunnen voldoen aan het Parijsakkoord;

3.	overheden ondersteunen in het halen van hun
nationale klimaatambities. Voor Nederland betekent
dit dat wij bijdragen aan het versnellen van de CO2uitstootreductie van alle meetbare financieringen
en beleggingen, opdat de financiële instellingen hun
verantwoordelijkheid nemen in het kader van het
halen van de 49% CO2-reductie voor Nederland in
2030 en waar mogelijk eerder;
4.	integreren van concrete klimaatdoelen in onze
organisaties om zo positieve klimaatactie te stimuleren
tot op het niveau van onze werknemers;

5.	actief zoeken naar mogelijkheden om samen te
investeren in klimaatoplossingen, mogelijk via nieuwe
financiële constructies, en daarbij andere financiële
partijen uitnodigen de krachten te bundelen;
6.	stimuleren van meer bewustzijn en kennis bij
de bedrijven en projecten die wij financieren of
waarin wij beleggen door het actief aangaan van
een dialoog omtrent klimaat;

7.	
bijeenkomen op minimaal halfjaarlijkse basis
om de klimaatimpact van onze financieringen
en beleggingen (bijvoorbeeld progressie in CO2reductie) te bespreken, alsook dilemma’s en
ideeën te delen en elkaar te inspireren met
nieuwe kansen en successen.

1 De opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Zie verder:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/nieuws/2015/12/12/nederland-stemt-in-met-historischklimaatakkoord
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
3 http://carbonaccountingfinancials.com/
4 https://2degrees-investing.org/about-us/
5 http://sciencebasedtargets.org/
6 Een voorbeeld van een dergelijke bundeling van krachten is de samenwerking in het kader van het Klimaatakkoord in de
Financiële Taakgroep.
7 Voorstel is om dit te doen via het Platform Duurzame Financiering van DNB, waaronder o.a. de werkgroepen Klimaatrisico’s,
Bebouwde Omgeving en Platform Carbon Accounting Financials vallen.

