13 SEPTEMBER 2021

Nederland
klimaatbestendiger maken:
Welke rol spelen
financiële instellingen?
Meerdere sprekers, werkzaam bij verzekeraars, banken of
investeerders, vertelden over het in kaart brengen van risico’s,
preventief communiceren, inzetten van financiële prikkels en
vormen om klimaatadaptatie te financieren. Ook gingen ze in
op de concrete praktijk: wat betekent de wateroverlast in
Limburg voor hun activiteiten? Deze Lunchpraat belichtte de
praktijk uit het beeldverhaal Nederland klimaatbestendiger
maken, welke rol spelen financiële instellingen en bracht
een gesprek op gang tussen verzekeraars, banken,
investeerders en overheden.
Hieronder lees je de hoofdpunten van deze Lunchpraat
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Opening:
De rol van financiële instellingen in klimaatadaptatie
Anne-Marie Bor – Kwartiermaker financiële sector, Samen Klimaatbestendig
Jacqueline Duiker – Senior manager, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Klimaatadaptatie staat in toenemende mate ook bij financiële
instellingen op de agenda. De belangrijkste conclusies uit het beeldverhaal
Nederland klimaatbestendiger maken zijn:
• Financiële instellingen hebben behoefte aan een duidelijke visie van de
Rijksoverheid op wat klimaatbestendigheid voor Nederland betekent.
Welke acties staan er op stapel en wanneer is een asset voldoende
klimaatrobuust, met een doorkijk naar 2050 en 2100?
• Er liggen kansen voor samenwerking tussen financiële instellingen en
overheden, rond communicatie, financiële prikkels, financiering en voorwaarden.

In gesprek met financiële organisaties:
verzekerbaarheid van klimaatrisico’s
Achmea
Gijs Kloek – Senior manager Group Insurance Risk Management

• De afgelopen jaren is er een stijgende trend zichtbaar in de schade
veroorzaakt door zware onweersbuien, die gepaard kunnen gaan met
veel regen, hagel en harde windstoten. Deze schade is vaak erg lokaal en
daarom goed verzeker-baar. De frequentie van winterstormen wordt
minder beïnvloed door klimaatverandering.
• Via BlueLabel biedt Achmea met Nelen & Schuurmans en Royal HaskoningDHV
inzicht in verschillende klimaatrisico’s per woning. Via Interpolis biedt Achmea
de mogelijkheid aan particulieren om goedkoper een groen dak aan te leggen.
• Achmea kijkt met scenario-analyses naar de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging en naar de strategieën die door het Deltaplan zijn geformuleerd.
Verbond van Verzekeraars
Timo Brinkman – Senior policy advisor Non-Life Insurance

• De infographic Verzekerbaarheid klimaatrisico’s laat zien dat de meeste
klimaatrisico’s verzekerd kunnen worden, maar dat de keuze hiervoor bij de
klant ligt. Financieel adviseurs weten vaak nog te weinig over klimaatrisico’s
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 en hun verzekerbaarheid. Voor iedere verzekering laat een verzekeringskaart
zien wat wel en niet verzekerd is. Klimaatrisico’s moeten hier standaard in
opgenomen worden. Particulieren zijn doorgaans voldoende verzekerd,
het MKB is dat gemiddeld genomen minder goed. Bodemdaling en
overstroming van zee en grote rivieren (primaire keringen) zijn voor
zowel particulieren als het MKB vrijwel niet verzekerbaar.
• Bewustwording: De Klimaatmonitor van het Data Analytics Centre (DAC)
van het Verbond geeft het aandeel weer van weersextremen in de totale
schade aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen. Ook de Klimaateffectatlas
kan helpen bij bewustwording.
• Preventie: De Preventietips extreem weer van het Verbond en toolboxen met
klimaatadaptatiemaatregelen (zoals die van Rainproof Amsterdam) kunnen
handelingsperspectief bieden om schade te voorkomen. Het KNMI is een
Early Warning Centre aan het oprichten met als doel om door tijdige en
gerichte waarschuwingen klimaatschade zoveel mogelijk te beperken.
Vraag & antwoord Verzekerbaarheid
Hoe kunnen de werkregio’s (regionale klimaatadaptatie samenwerkingsverbanden van decentrale overheden) en verzekeringsadviseurs samenwerken
aan klimaatadaptatie?
Hiervoor zou contact gezocht kunnen worden met de branchevereniging van
financieel adviseurs, Adfiz. Het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor om kennis
van klimaatrisico’s en mogelijkheden voor adaptatie op te nemen in de bijscholing
van financieel adviseurs.

Kan de hoogte van de verzekeringspremie gekoppeld worden
aan adaptatiemaatregelen?
Het zou mooi zijn om een dergelijke prikkel in te bouwen, maar dit blijkt in
de praktijk lastig. Met name in de particuliere markt zijn de administratieve
kosten van prijsdifferentiatie en controle te hoog. Daarnaast speelt ook de
solidariteitsgedachte mee als argument tegen differentiatie. Het nemen van
preventieve en adaptieve maatregelen kan wellicht makkelijker gestimuleerd
worden door een verhoogd eigen risico te bieden in combinatie met een
lagere premie.
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In gesprek met financiële organisaties:
financiering en klimaatadaptatie
Rabobank
Jan-Willen Vogels – Sustainable business manager Energietransitie

• Om de doelen van de energietransitie en het klimaatakkoord te halen, is een
versnelling nodig van de verduurzaming in Nederland. Uit de Klimaat- en
Energieverkenning blijkt dat bedrijven hiervoor wachten op dwingende wetgeving.
• Bedrijventerreinen lenen zich goed voor verduurzaming. Enerzijds omdat er
nog veel winst te behalen valt (25% van het Nederlandse energieverbruik
vindt plaats op bedrijventerreinen) en anderzijds omdat er veel win-winoplossingen mogelijk zijn (bv. meervoudige baten van vergroening).
• Naast de speerpunten Energietransitie en Circulariteit heeft Rabobank sinds
kort ook klimaatadaptatie en biodiversiteit als speerpunt. Rabobank zet haar
lokale contacten met ondernemersverenigingen en parkmanagers daarvoor in,
en neemt een toenemende bereidheid voor verduurzamen waar door de
pandemie. Voor de business case is samenwerking met overheden van belang.
Een gezamenlijke actieagenda en innovatieve gezamenlijke financiering zijn
voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen nodig.
Bouwinvest
Bernardo Korenberg – Head of Sustainability & Innovation

• Als vastgoedbelegger is klimaatadaptatie belangrijk, omdat we vanuit een
langetermijnperspectief werken. Een duurzaam pand heeft een beter
risico/rendements-profiel, rendeert beter op de lange termijn en levert
maatschappelijk rendement. De verduurzaming van vastgoed loont. Daarnaast
past dit bij de doelen die pensioenfondsen (beleggers in ons vastgoed) aan ons
stellen en is er druk vanuit regelgeving.
• Fysieke klimaatrisico’s (de effecten van wateroverlast, hittestress, droogte op
vastgoed en gebieden) berekenen we als het product van de kans op schade
en de kwetsbaarheid van een gebouw. We hebben de risico’s nu voor onze
hele portefeuille zelf in kaart gebracht, om zo ook onze expertise op te
bouwen. Een vraag die nog openstaat, is: Hoe kom je van bruto risico naar
netto risico? Oftewel: in hoeverre verminderen adaptatiemaatregelen het
fysieke klimaatrisico, en welke restrisico’s blijven erover na adaptatie?
Ook bij nieuwe acquisities kijken we hiernaar.
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• Oproep tot samenwerking: Wij kunnen veel doen op gebouwniveau, maar we
hebben lokale overheden, waterschappen en andere gebouweigenaren nodig
om klimaatadaptatie op regionaal / stedelijk niveau aan te pakken.

Ten slotte
Alle sprekers pleiten voor samenwerking, de eerste stappen hiernaartoe
zijn volgens hen:
• Kennis en inzicht delen en co-creëren, bv.: wat zijn de juiste adaptatiemaatregelen, wat zijn de kosten van niets doen, etc.
• Hierbij is er behoefte aan één regiepunt, om de afstemming tussen financiële
instellingen en decentrale overheden te vergemakkelijken.
• Een praktische eerste stap is het over elkaar heen leggen van kaarten van
financiële instellingen (klanten, vastgoed, etc.) en gemeenten om zo te zien
waar prioriteitsgebieden voor klimaatadaptatie elkaar overlappen.

Meer info?
Neem contact op met Anne-Marie Bor, kwartiermaker financiële sector bij
Samen Klimaatbestendig: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl

Meld je HIER aan voor updates als je op de hoogte wilt blijven van
Samen Klimaatbestendig finance en klimaatadaptatie ontwikkelingen,
zoals een uitnodiging voor een volgende sessie.

