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UNEP VERKLARING DOOR FINANCIELE INSTELLINGEN OVER MILIEUZORG 

EN DUURZAME ONTWIKKELING 

Wij, organisaties in de financiële diensten sector, erkennen dat duurzame ontwikkeling afhankelijk is 

van een positieve wisselwerking tussen economische ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en 

de bescherming van het milieu, zodanig dat de belangen van huidige en toekomstige generatie in 

evenwicht worden gebracht en/of blijven. Wij onderkennen ook dat duurzame ontwikkeling een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van de overheid, bedrijfsleven en individuen. Wij binden 

ons om samen met de bovengenoemde sectoren binnen het raamwerk van marktmechanismen naar 

gezamenlijke milieudoeleinden toe te werken.  

 

1. Verplichting tot Duurzame Ontwikkeling 

1.1 Wij beschouwen duurzame ontwikkeling als een fundamenteel aspect van gezond zaken doen.  

1.2 Wij geloven dat duurzame ontwikkeling het best bereikt kan worden als markten mogen werken 

binnen bruikbare kaders van kostenbeperkende voorschriften en economische instrumenten. Overheden 

in alle landen hebben een leidende rol in het vaststellen en de handhaving van gezamenlijke 

milieuprioriteiten en waarden op de lange termijn.  

1.3 Wij beschouwen de financiële diensten-sector als hebbend een belangrijke bijdrage omtrent 

duurzame ontwikkeling, in samenwerking met andere sectoren in de economie.  

1.4 Wij erkennen dat duurzame ontwikkeling een zakelijke verplichting is, wij streven ernaar 

milieugebonden overwegingen te integreren in zakelijke activiteiten en besluitvorming, op zodanige 

wijze dat duurzame ontwikkeling wordt versterkt.  

 

2. Milieuzorg en Financiële Instellingen 

2.1 Wij steunen de zorgvuldige benadering van milieuzorg, gericht op anticiperen op, en voorkomen van 

potentiële milieuschade.  

2.2 Wij zijn voornemens ons te onderwerpen aan locale, nationale, en internationale milieureglementen 

die van toepassing zijn op onze handelingen en handelsdiensten. Wij werken toe naar het integreren van 

milieugebonden overwegingen in onze beleidsvorming en andere beslissingen in alle markten.  

2.3 Wij menen dat het onderkennen en kwantificeren van milieurisico's een onderdeel behoort te zijn 

van de gebruikelijke risicoanalyse en bedrijfsvoering in zowel nationale als internationale zakelijke 

verrichtingen. In onze relatie met cliënten beschouwen wij het voldoen aan toepasselijke 

milieuregelingen en het juist omgaan met het milieu als wezenlijke factoren van een zichtbare en 

effektieve bedrijfsvoering.  
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2.4 Wij streven naar het hanteren van de beste vorm van milieuzorg, waaronder energiebesparing, 

hergebruik van materiaal en afvalbeperking. Wij zullen trachten handelsrelaties aan te gaan met 

partners, leveranciers en derden die dezelfde hoge milieunormen hanteren.  

2.5 Wij nemen ons voor het milieubeleid regelmatig aan te passen, opdat nieuwe ontwikkelingen kunnen 

worden ingepast. Wij stimuleren de industrie (en anderen) onderzoek te doen op deze en verwante 

gebieden.  

2.6 Wij onderkennen de noodzaak om ons milieubeleid regelmatig nader te beschouwen en de 

ontwikkelde activiteiten aan onze milieudoelen af te meten.  

2.7 Wij stimuleren de financiële dienstverlening om ten behoeve van het milieu produkten en diensten te 

ontwikkelen.  

 

3. Publiek Besef en Communicatie 

3.1 Wij doen de aanbeveling dat financiële instituten een Milieuverklaring opstellen en publiceren, en 

regelmatig rapporteren over de stappen die zijn ondernomen om zorg voor het milieu te bevorderen.  

3.2 Waar mogelijk delen wij informatie met cliënten, opdat zij hun eigen mogelijkheden tot 

vermindering van milieurisico's kunnen verbeteren en ondersteunende beleidsontwikkeling kunnen 

bevorderen.  

3.3 Op het gebied van milieuzaken bevorderen wij openheid en dialoog met relevante partijen, 

waaronder aandeelhouders, werknemers, cliënten, overheden en burgers.  

3.4 Aan UNEP vragen wij de sector te ondersteunen in haar streven de principes en doelen van deze 

Verklaring ingang te doen vinden, door de sector, wanneer mogelijk, te voorzien van informatie met 

betrekking tot ondersteunende beleidsontwikkeling.  

3.5 Wij stimuleren andere financiële instituten deze Verklaring te ondersteunen. Wij verplichten ons om 

onze ervaringen en opgedane kennis met hen te delen, opdat optimale milieuzorg wordt verbreid.  

3.6 Met UNEP werken wij regelmatig samen opdat het resultaat van de implementatie van deze 

verklaring wordt getoetst en zonodig aangepast. 
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