
 
 

Groene staatsobligaties inzetten om klimaatdoelstellingen te realiseren 

 

Nederland kan de realisatie van de Klimaatdoelstellingen dichterbij brengen door uitgifte van groene 

staatsobligaties (green bonds) voor de klimaattransitie. De Europese Commissie concludeerde in 2016 

dat green bonds een sleutelrol kunnen spelen bij de financiering van de investeringen die nodig zijn 

voor de klimaatdoelstellingen voor 2030. Sindsdien zijn onder andere Frankrijk en België overgegaan 

tot de uitgifte van green bonds voor de klimaattransitie. Hier liggen ook kansen voor Nederland. De 

taakgroep verwelkomt de aankondiging door de minister van Financiën dat Nederland in 2019 een 

groene staatsobligatie gaat uitbrengen. Hij ziet het gebruik van groene obligaties als een belangrijke 

sleutel om meer geld voor groene investeringen te ontsluiten.   

 

 

Wat is een green bond? 

Green bonds worden gebruikt  om klimaatvriendelijke projecten te financieren. Normale obligaties 

dienen ter financiering van de gehele balans, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar 

specifieke activiteiten / projecten. De ICMA Green Bond Principles stellen bepaalde voorwaarden aan 

green bonds. De vier richtlijnen betreffen: 

1. Aanwenden van de opbrengsten 

2. Het proces van selectie en evaluatie van in aanmerking komende investeringen 

3. Beheer van de opbrengsten 

4. Rapporteren over de projecten/investeringen 

 

Wat bereiken we met de uitgifte door het Rijk van green bonds? 

De uitgifte van green bonds door de rijksoverheid kan een win-win situatie zijn: Enerzijds kan de 

overheid op effectieve en transparante wijze geld ontsluiten voor klimaatprojecten, anderzijds 

krijgen beleggers toegang tot laag-risico groene investeringen, in aansluiting op hun ambities.  

De financiële sector wil vergroenen. Daarbij zijn er wel kaders waarmee hij rekening houdt: 

Vergroenen, maar wel met gezond verstand. Daartoe zoeken financiële instellingen naar 

investeringen die aantoonbaar groen zijn, met een gebalanceerd risicoprofiel.  

Gestandaardiseerde green bonds (die voldoen aan de green bond principles) passen goed in een 

institutionele beleggingsportefeuille vanwege het lange termijn karakter, de 

duurzaamheidsvoordelen en de beheersing van klimaatrisico’s. De specifieke 

rapportageverplichtingen voor green bonds zorgen ook voor volledige transparantie over de mate 

van ‘groenheid’ van de investeringen.  De combinatie van deze factoren maakt green bonds (pari 

passu1) een interessante beleggingscategorie voor pensioenfondsen en verzekeraars.  

Wanneer de rijksoverheid besluit tot de uitgifte van green bonds, verwachten wij dat deze 

verwelkomd zullen worden door de financiële sector. Pensioenfondsen en verzekeraars willen graag 

de beleggingsportefeuille verduurzamen en bijdragen aan de energietransitie.  

                                                           
1 Dit betekent dat green bonds gelijk behandeld worden als andere Nederlandse staatsobligaties in geval van 
credit-events. 


