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Wij delen unaniem de conclusie dat de huidige klimaatverandering vooral veroorzaakt wordt door 

menselijk handelen. Doortastende maatregelen zijn nu nodig om verdere klimaatverandering in te 

dammen. Maatregelen die gericht zijn op een substantiële vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen van 50% tot 85% in 2050. De tijd dringt om dit te realiseren en daarmee de kritische 

grens van 2 graden Celsius temperatuurstijging te voorkomen. Een succesvolle klimaatconferentie in 

Kopenhagen is in het belang van iedereen en het uitvoeren van het vast te stellen klimaatverdrag ieders 

verantwoordelijkheid.  

 

Om te komen tot een sterke reductie van broeikasgassen en het terugdringen van het gebruik van 

fossiele brandstoffen, zal een spoedige transitie nodig zijn naar voornamelijk duurzame 

energiebronnen. Ook de Nederlandse banken erkennen dit en zullen in de financiering en 

investeringen meer aandacht geven aan duurzame energie. Er zullen dan wel voldoende duurzame 

energieprojecten opgezet moeten worden met een voor banken aanvaardbaar risico. Het is daarom 

noodzakelijk dat overheden gunstige en structurele randvoorwaarden scheppen.  

 

De Nederlandse banken roepen daarom in deze gezamenlijke verklaring allereerst alle deelnemers aan 

de klimaatconferentie in Kopenhagen op, om alles in het werk te stellen voor het realiseren van een 

robuust en toereikend klimaatverdrag. Als steunbetuiging voor het behalen van een aansprekend 

klimaatresultaat hebben de onderstaande tien Nederlandse banken het ‘Copenhagen Communiqué’ 

ondertekend.  

 

Meer in het bijzonder verzoeken wij de Nederlandse overheid om, zodra de inkt van het 

klimaatverdrag is opgedroogd, reële en werkbare voorwaarden te scheppen om duurzame energie in 

Nederland krachtig te stimuleren, teneinde de geformuleerde doelstellingen van Kopenhagen ook 

daadwerkelijk te kunnen realiseren. De banken zijn voorstander van het invoeren van een langjarig, 

eenduidig (wettelijk) systeem dat alle marktspelers de middelen en het vertrouwen geeft om fors te 

investeren in duurzame energieprojecten. In landen zoals Duitsland, Engeland en België zijn goede 

voorbeelden te vinden van instrumenten die de investeringen in duurzame energie door de markt sterk 

stimuleren. 

 

Aansluitend op de klimaatconferentie zullen de banken meewerken aan een onderzoek van de Eerlijke 

Bankwijzer. Het onderzoek focust op investeringen in duurzame energie van de Nederlandse banken 

en hoe zij het beste kunnen bijdragen aan een ‘low carbon economy’. De uitkomsten van dat 

onderzoek zullen uiterlijk 1 april 2010 worden gepresenteerd. 
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