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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017

Inbreng in de Europese discussie 

In de zomer leverde SFL haar inbreng  voor de expertgroep sustainable finance. In
een artikel voor EURACTIV schetst SFL-voorzitter Peter Blom zijn prioriteiten: meer
transparantie is hard nodig, maar ook de prikkels in de financiële sector moeten
veranderen. Meer ideeën daartoe zijn te vinden in de publicatie New pathways:
Building blocks for a sustainable finance future for Europe, waar ook SFL-leden aan
hebben meegewerkt.
 
Plan B voor de euro
De euro brand is geblust, maar het huis blijft brandgevaarlijk. SFL-lid Ewald
Engelen gaf zijn visie in de Tweede Kamer. SFL-leden Arnoud Boot, Arjo Klamer en
Rens van Tilburg spraken op de Tegenlicht-meet up over de ‘Laatste kans voor de
euro’.  En voor in de agenda: op 8 december is er in Amsterdam een dag over de
toekomst van de EMU waar naast internationale sprekers als Martin Sandbu (FT)
en Paul de Grauwe (LSE) ook Arnoud Boot (SFL) zal spreken.
 
Welkom Dirk Schoenmaker!
SFL verwelkomt Dirk Schoenmaker als nieuw lid. Als hoogleraar in Rotterdam en bij
Bruegel houdt Dirk zich bezig met de duurzaamheid van de financiële sector. Recent
verscheen van zijn hand From Risk to Opportunity: A Framework for Sustainable
Finance. Daarin beschrijft hij de omslag die nu gaande is naar Sustainable Finance
3.0, waar de lange termijn en de samenleving centraal staan. Eerder publiceerde
hij samen met Rens van Tilburg Financial risks and opportunities in the time of
climate change.
 
Klimaatfinanciering
Het Sustainable Pension Investments Lab heeft een kennispaper gelanceerd
waarin het voor pensioenfondsbestuurders uiteenzet hoe klimaatverandering
relevant is voor de pensioenbeleggingen. Hierover zijn vanuit SFL ook succesvolle
bijeenkomsten georganiseerd, met Deloitte in Rotterdam over de verslaglegging
over risico’s en in Utrecht met het EU-onderzoeksconsortium Innopaths over de
impact van de Europese energietransitie voor de financiële sector.
Voor in de agenda: volgende week, op 28 november vindt een seminar over
centrale banken en duurzame financiering plaats bij DNB. Daar zullen Arnoud Boot
en Rens van Tilburg een paper presenteren over de vergroening van
kapitaalseisen. De sessie over beleid (vanaf 15 uur, met keynote van Chris Barrett,
European Climate Foundation) is publiek toegankelijk, u wordt wel verzocht zich
 hier te registreren.
 
Circulaire economie 
SFL-lid Karen Maas heeft met, onder andere, Helen Toxopeus en Guido Braam het
boek Route Circulair geschreven. Een boek om te informeren en inspireren, maar
bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van
‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie.
Meer circulaire kennis is te vinden in deze video waarin SFL-medewerkster Aglaia
Fischer lessen trekt uit de verschillende Communities of Practice van de afgelopen
jaren met circulaire ondernemers en financiers.
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