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Het belang van deze transitie

•

Wat is er gaande

•

Hoe kunnen verzekeraars helpen

Er is veel gaande:
en greep uit recente rapporten
›

Biodiversiteit en de financiële sector:
een kruisbestuiving? (DNB & PBL;
2020)

›

Bankrolling Extinction: The banking
sector’s role in the gobal biodiversity
crisis (earth.porfolio, 2020)

›

Living Planet Report (WWF, 2020)

›

The Global Assesment Report on
Biodiversity and Ecosytem services
(IPBES, 2020)

›

Financing Nature: Closing the Global
Biodiversity Financing Gap (Paulson
Institute, The Nature Conservancy,
Cornell Atkinson, 2020)
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Finance for Biodiveristy Pledge
›

5 commitments:
– Collaboration and knowledge sharing
– Engaging with companies
– Assessing impact

– Setting targets
– Reporting Publicly
›

Nederlandse Signatories:

ABN AMRO
Achmea Investment Management
ACTIAM N.V.
AEGON Nederland N.V.
ASN Bank
ASR Nederland
Coöperative Rabobank U.A.

De Volksbank
NN Investment Partners
NWB Bank
Robeco
Triodos Bank
Triple JUMP
UFF African Agri Investments
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Politiek belang
›

Uit de speech van Mark Rutte tijdens de VN Biodiversity Summit September 2020

›

“The financial sector can contribute too. It can serve as a force for positive change in
biodiversity, just as it can help tackle the effects of climate change. In the Netherlands,
this sector is developing ways to measure the impact of investment on biodiversity. And
our supervisory authority is charting the financial risks associated with the loss of nature.
It’s a first step towards steering financial flows in an eco-friendly direction. At the same
time, it’s important that countries continue working together to promote nature-related
financial disclosure. That benefits business and biodiversity. (..) All this underlines my
message today: it’s time for action.”
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Drie transitiepaden
Als LNV ondersteunen we de transitie naar een natuur-inclusieve
financiële sector via :
1. Ontwikkelen van meetmethoden en data om rapporteren over
impact en afhankelijkheid mogelijk te maken: in
samenwerking met coalities van koplopers
2. Vergroten van bewustwording en urgentie bij financiële
instellingen om methoden en data te implementeren:
mainstreaming
3. Verhogen van transparantie door biodiversiteit op te nemen in
rapportering en monitoring: systeemverandering
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Transitiepad 1: Ontwikkelen van meetmethoden en
data om rapporteren mogelijk te maken
Afgelopen jaren ingezet op ondersteuning PBAF
Acties in 2021
›

Wij ondersteunen het verbreden van de BFFI methoden

›

Hiermee dragen we ook bij aan de doelstelling van meten van de
F4B pledge

›

Het ontsluiten van data rond ecosysteem services en investeren in
biodiversiteit

›

Vergroten van investeringskansen in biodiversiteit dmv onderzoek
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Transitiepad 2: Vergroten van bewustwording en
urgentie bij financiële instellingen om methoden en
data te implementeren
Acties 2021
›

Samenwerken met de NWB voor het opstellen van een sector
breed biodiversiteitscommitment. Dit commitment willen we
verbinden aan de CBD.

›

Op COP26 een side event organiseren om de financiële sector bij
zowel klimaat als biodiversiteit te betrekken.

›

Een onderzoek publiceren over de uitgave van de private financiële
instellingen aan biodiversiteit.
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Transitiepad 3: systeemverandering door
biodiversiteit op te nemen in standaarden
Acties 2021
›

Samenwerken met MinFIN om biodiversiteit te integreren
– Op EU niveau een gezamenlijke inbreng in de Renewed Sustainable Finance
Strategy om biodiversiteit en ecosysteem in te brengen bij de Non-Financial
Reporting Directive, Green Taxonomy en Green Bond Standard

– Op internationaal niveau een gezamenlijk deelname aan het oprichtingstraject
van de Taskforce Nature-related Financial Disclosure (TNFD)
›

Deelnemen aan ISO commissie biodiversiteit voor
biodiversiteitstandaarden
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Perspectieven voor verzekeraars
›

Het verbreden van klimaatrisico’s en
-kansen naar het thema biodiversiteit
en door een % van de klimaat
financiering aan biodiversiteit of
Nature-based Solutions te besteden

›

Meewerken aan een sector brede
commitment voor biodiversiteit vanuit
Nederland. Om zo het eerste land ter
wereld te zijn met een biodiversiteitscommitment van de financiële sector
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