
 

 

 

Aan de minister van Financiën 
Mevrouw S.A.M. Kaag MA, Mphil 
Postbus 20201 
2500 EE  DEN HAAG 

 

 

 

 
Geachte mevrouw Kaag, 
 
Met genoegen biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) u hierbij, na de 
overhandiging eerder vandaag, ook digitaal zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol 
van de financiële sector in een duurzame economie’ aan. Dit advies wordt ook aangeboden aan de 
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.  
 
De Rli heeft zich gebogen over de vraag welke mogelijkheden de overheid heeft om financiële 
instellingen zodanig te sturen dat zij anticiperen op een duurzame economie en bijdragen aan de 
transitie daarnaartoe.  
 
De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet naar meer duurzame financiering, waaronder uw 
‘Agenda verduurzaming financiële sector’. Wij concluderen echter dat aanvullend overheidsbeleid 
nodig is. Dit zou niet alleen stimulerend en faciliterend moeten zijn, maar ook dwingend. Oftewel: 
een wortel-en-stok-benadering. Ons advies bevat vier aanbevelingen.  
 
Op hoofdlijnen adviseren wij:  
1. Veranker duurzame ontwikkeling in het businessmodel van financiële instellingen. Pas  

rekenmodellen aan en verbreed verantwoording over duurzaamheidsbeleid voorbij CO2-uitstoot. 
2. Geef verduurzaming een grotere rol in de regels voor en toezicht op de financiële sector. 

Expliciteer dat duurzaamheid onder het mandaat van toezichthouders valt en verduurzaam 
kapitaaleisen en de bankenbelasting en stel een vernieuwde Tante Agaath-regeling in. 

3. Stimuleer duurzame beleggingen in het nieuwe pensioenstelsel. Benut de vernieuwing van het 
pensioenstelsel zodat pensioenfondsen meer duurzame beleggingen gaan doen. 

4. Creëer een volwaardige nationale investeringsinstelling. Bundel en versterk hiervoor bestaande 
instellingen en instrumenten. Invest-NL en delen van het Nationale Groeifonds en het 
Klimaatfonds kunnen hiervoor het fundament vormen. 

 
Hoogachtend, 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 
 
 
 
 
 

ir. J.J. de Graeff       dr. R. Hillebrand 
voorzitter        algemeen secretaris 
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