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Geld en Schuld

SFL-leden Mark Sanders en Dirk Bezemer namen deel aan het rondetafelgesprek

in de Tweede Kamer over het WRR-rapport ‘Geld en Schuld’.

Bezemer dringt aan op verandering: “Actie is gewenst! Onze schulden zijn nu hoger

dan ten tijde van de crisis, maar de hervorming van de financiële sector is

uitgebleven.” Bekijk het openingsstatement van Bezemer via ons YouTube kanaal.

Zijn position paper vind je in onze kennisbank.

Sanders benadrukt de maatschappelijke rol van banken. “De financiële sector levert

niet wat de samenleving nodig heeft. Dat komt doordat publieke taken en private

belangen verknoopt zijn geraakt. Repareer het dak als de zon schijnt.” Bekijk het

openingsstatement van Sanders op het YouTube kanaal van SFL. Zijn position paper

vind je in onze kennisbank.

Bekijk het volledige rondetafelgesprek terug via DebatGemist.

3 juli: Finance and the Common Good

Stagnerende lonen en uitputting van natuurlijke

bronnen; het door korte termijn winst-gedreven

Angelsaksische model lijkt onhoudbaar. Op zoek

naar alternatieven duikt het Sustainable Finance

Lab in samenwerking met Socires de Rijnlandse

traditie in.

Op 3 juli geven we het startsein voor het driejarige

Finance and the Common Good-programma. Op

deze bijeenkomst om 17 uur bij ABN Amro neemt

Kees van Dijkhuizen (bestuursvoorzitter ABN

AMRO) het eerste exemplaar van de gelijknamige

essaybundel in ontvangst. Haroon Sheikh en

Annemieke Roobeek zullen reflecteren op thematiek en inhoud. Er zijn nog enkele

kaarten beschikbaar, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar

sustainablefinancelab@uu.nl .

De essaybundel is te reserveren via Amsterdam University Press.

De Libra: Vloek of zegen?

De aankondiging van de Facebook munt Libra bracht deze week beleidsmakers en

toezichthouders in rep en roer. SFL-directeur Rens van Tilburg schreef een blog

over de mogelijke voor- en nadelen van een dergelijke munt:

 “De Libra heeft de potentie om het wereldwijde geldsysteem en de financiële sector

op zijn kop te zetten. [...] Kijkende naar de betrokkenen, daar zit geen monetair

expert tussen, moet gevreesd worden dat over veel [mogelijke gevolgen] niet eens is

nagedacht.”

Lees de blog van Van Tilburg op onze website. Van Tilburg en Arnoud Boot werden

ook geïnterviewd door de NOS. Zie hier voor het verslag en voor het item in het NOS-

journaal van zaterdag 22 juni (vanaf 11.45).

Nederland nog niet 'Fit for Paris'

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de financiële sector is nog niet

klimaatbestendig. Om de doelen van Parijs te halen is een financiële sector met meer

transparantie, een beter inzicht in klimaatrisico’s en een meer stimulerende omgeving

nodig.

 

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/M3M8B419XCUA7zS5ae0Nd1jN8Fa0FzORVjz44WgUbYWldTQX-AgyfYHMplhNf8FlkoQmJD85_pWLwty7S2bVow/riWU8xIaYfLVVTI
#Het%20financi%EBle%20risico%20van%20biodiversiteitsverlies
https://www.youtube.com/watch?v=TZ-P3p1PJ44
https://sustainablefinancelab.nl/kennisbank/inbreng-dirk-bezemer-rondetafel-tweede-kamer-geld-en-schuld/
https://youtu.be/DTpmAGtoTkw
https://sustainablefinancelab.nl/kennisbank/inbreng-mark-sanders-rondetafel-tweede-kamer-geld-en-schuld/
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/geld-en-schuld
mailto:sustainablefinancelab@uu.nl
https://www.aup.nl/nl/book/9789463727914/finance-and-the-common-good
https://nos.nl/artikel/2290193-hoe-facebooks-munt-voor-de-wereld-zegen-maar-ook-potentieel-gevaar-kan-zijn.html
https://www.npostart.nl/nos-journaal/22-06-2019/POW_04059616
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U ontvangt dit bericht, omdat u hebt aangegeven

interesse te hebben in de activiteiten van het

Sustainable Finance Lab.

Dat bleek uit de Finance Fit for Paris-benchmark van de Frankfurt School of

Finance. Het Sustainable Finance Lab scoorde Nederland volgens deze methodiek

en lanceerde op 23 mei de resultaten in een volle Agnietenkapel in Amsterdam. Hier

ging  Karsten Löffler (Frankfurt School of Finance)  in discussie met Frank

Elderson (DNB), Kees Vendrik (Triodos), Femke de Vries (iMVO Convenanten) en

Wouter Soetaert (Ministerie van Financiën).

Bekijk de highlights van de bijeenkomst en de volledige bijeenkomst terug op ons

YouTube kanaal.

Het financiële risico van biodiversiteitsverlies

Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and

Ecosystem Services (IPBES) concludeerde onlangs dat een miljoen planten- en

diersoorten dreigen uit te sterven. Een minstens even grote bedreiging voor de

mensheid als de opwarming van de aarde, aldus IPBES voorzitter Robert Watson. Wat

betekent dit voor de financiële sector?

SFL-directeur Rens van Tilburg sprak tijdens de ‘Making Finance Serve Nature’-

workshop van Finance Watch over dit thema. Zijn lezing is hier terug te kijken.

Eerder publiceerde hij over dit onderwerp met SFL-lid Karen Maas en SFL-

onderzoekster Elisa Achterberg:

Van Tilburg & Achterberg: The financial sector as a new agent of change

Lambooy, Maas, Van ‘t Foort & Van Tilburg: Biodiversity and natural capital:

investor influence on company reporting and performance

 

https://youtu.be/8n6w0C-D8ss
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1B9cdw_HQ
https://youtu.be/FYfs8cUnD1g?t=2710
https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/232/2017/06/SFL-Financial-sector-as-a-new-agent-of-change.pdf
https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2019/02/Lambooy-Maas-van-Tilburg-t-Foort-Biodiversity-and-natural-capital-investor-influence-on-company-reporting-Journal-of-Susfininv.pdf
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