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Inbreng voor EU expertgroep

De door de Europese Commissie ingestelde High Level Expert Group on
Sustainable Finance publiceerde in de zomer haar tussenrapport. In hun inbreng
prijzen de SFL-leden de analyse van de experts maar stellen in de aanbevelingen
aandacht te missen voor de verkeerde prikkels in het financieel systeem. Enkel
meer transparantie zal de Unie niet de benodigde 180 miljard euro per jaar brengen
die de komende 20 jaar nodig is voor de duurzaamheidstransitie. SFL bepleit
kapitaalseisen die de daadwerkelijke sociale en ecologische risico’s weerspiegelen
en een model ‘duurzaam mandaat’ waarmee pensioenfondsen duurzaamheid
kunnen integreren in de contracten die zij afsluiten met hun vermogensbeheerders.
Zie hier de volledige inbreng SFL reply to the Questionnaire by the High Level
Expert Group on sustainable finance interim report
 

Ronde tafel financiering circulaire economie in Tweede
Kamer
 
In juni organiseerde de Tweede Kamer een ronde tafel over de Financiële Aspecten
van de Circulaire Economie. In zijn inbreng namens SFL ging Arnoud Boot (UvA) in
op het ontbreken van een ‘level playing field’ waardoor ‘lineaire’ bedrijven als het
ware worden gesubsidieerd ten koste van volgende generaties. Ook werd
aangekaart dat de verantwoordelijkheden van producenten moeten worden
vergroot en overheidssturing nodig is om de financiële sector te motiveren.
Lees hier de position paper van SFL .

 

Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) gaat live
 
SFL stond met De Groene Zaak aan de wieg van het Sustainable Pension
Investments Lab (SPIL).  Een tiental bestuurders en experts op het terrein van
pensioenen en beleggingen die veel waarde hechten aan duurzaamheid. Op
persoonlijke titel ontwikkelen zij ideeën voor een verdere verduurzaming van de
belegging van de Nederlandse pensioengelden en gaan hierover in gesprek met de
sector en betrokkenen. Voor de zomer is de website de lucht in gegaan en het
eerste kennispaper verschenen ‘Het financieel rendement van verantwoord
beleggen’ waarin de SPIL leden concluderen dat duurzaamheid een goed en stabiel
rendement zeker niet in de weg staat. SFL-postdoc Lu Zhang schreef hiervoor het
Engelstalige achtergrondstuk ‘The Financial return of Responsible Investing’.
 

John Kay over duurzame pensioenbeleggingen
 
Begin dit jaar hield de toonaangevende Britse econoom John Kay, op uitnodiging
van SFL en SPIL, een inleiding voor een gehoor van pensioenbestuurders. Hij
betoogde dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om de pensioenbeleggingen op
de lange termijn optimaal te laten renderen. Een panel met Gerben Everts (AFM),
Antoinette van Lier (Ownership Capital), Lars Dijkstra (Kempen Capital) en Theo
Kocken (Cardano, VU) ging hierna met John Kay in gesprek over de relevantie van
zijn verhaal voor de Nederlandse pensioensector.
Klik hier voor een kort interview met John Kay, zijn inleiding en de paneldiscussie.

 

Professor Bezemer
 
In maart sprak SFL lid Dirk Bezemer zijn oratie uit bij de aanvaarding van de
leeropdracht ‘Economie van de internationale financiële ontwikkeling’. Daarin
betoogt Bezemer dat terwijl in het begin van de jaren ’90 de meeste bankleningen
naar het bedrijfsleven gingen en een kleiner deel naar vastgoed- en financiële
markten, de situatie in 2008 was omgekeerd. Onze economische groei en stabiliteit
zijn gebaat bij het terugdringen van deze schuldverschuiving door te bevorderen
dat krediet reële investeringen financiert – denk aan betere infrastructuur in het
noorden van het land, of de transitie naar duurzame energie.
Lees hier de oratie, een korte blog en het ESB-artikel  "De macro-economische
gevolgen van hypotheekschuld" dat Bezemer schreef met SFL/UU-postdoc Lu
Zhang.

 

Nieuwe samenwerking rond circulaire smartphones 

Hoe zet je een levensvatbaar model op waarbij Fairphones niet meer als product,
maar als dienst op de markt worden gebracht? Onderzoekers Aglaia Fischer en
Elisa Achterberg van SFL en Circle Economy werken samen met Fairphone, PGGM,
ING, ABN AMRO, NBA, Allen & Overy, Circularise en MVO NL in de ‘Community of
Practice Fairphone-as-a-Service’.
Lees meer
 

Verkiezingsdebat 

Al een tijdje terug, maar omdat er nog steeds geen kabinet is nog immer actueel:
het verkiezingsdebat dat SFL organiseerde samen met enkele studieverenigingen
van de UU. De financieel woordvoerders van VVD, D66 , PvdA, GroenLinks en SP
debatteerden over stellingen van de SFL-leden Peter Blom, Harald Benink, Rens
van Tilburg en Mark Sanders.
Zie hier voor een voor een korte beeldimpressie.

 

Internationaal seminar alternative finance
 
Begin juni organiseerde het mede door SFL opgerichte onderzoekscentrum
European Centre for Alternative Finance in Utrecht een onderzoeksweek met een
40-tal onderzoekers uit 10 landen. Nieuwe onderzoeksprogramma’s zijn opgezet en
de eerste stap in het ontwikkelen van een “Alternative Finance Knowledge Base”
met daarin open data bronnen en de belangrijkste onderzoeksartikelen op het
gebied van alternatieve financiering.

 

Agenda

Op 20 en 21 September organiseert SFL-postdoc Friedemann Polzin in Utrecht een
ontmoeting tussen Nederlandse financiële instellingen en beleidsmakers met het
door de EU gefinancierde internationale onderzoeksnetwerk INNOPATHS. Met o.a.
Stephen Hibbert (ING) en James Vaccaro (Triodos) wordt geanalyseerd wat de
funding gap voor de energie transitie is en hoe deze te verkleinen.

Op 27 september organiseert SFL samen met Deloitte in Rotterdam een ronde tafel
met de financiële sector en energie intensieve bedrijven over de financiële
verslaglegging over klimaatrisico’s, in het bijzonder de rol van scenario studies
daarin. Hoe invulling te geven aan de aanbevelingen van de Taskforce on Financial
Climate Disclosures van de Financial Stability Board? Met inleidingen van Dennis
van der Putten (Actiam), Prof. Gert Jan Kramer (Universiteit Utrecht), Jaap
Hoogcarspel (Industry Complex Rotterdam-Moerdijk) en Willemijn Verdegaal (MN).
Meer hierover op onze website.
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