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Onderwerp: zorgen groene taxonomie en positie Nederland  

 

 

Utrecht, 25 11 2021 

 

 

Geachte heer Hoekstra, geachte mevrouw Yesilgöz,  

 

Een grote groep maatschappelijke organisaties in Nederland en Europa maakt zich grote zorgen over de 

ontwikkelingen in Brussel omtrent de groene taxonomie en de positie die Nederland lijkt in te nemen. 

Gezien het feit dat deze discussie in de komende dagen/weken wordt beslecht vragen wij u om nu stelling 

te nemen en aan te sluiten bij de kopgroep bestaande uit o.a. Ierland, Luxemburg, Denemarken en Spanje. 

Eerder heeft Nederland ervoor gekozen om het pleidooi van deze kopgroep te steunen en aardgas niet als 

duurzame technologie te classificeren. Wij hopen en verwachten dat Nederland alles op alles zal 

zetten om de taxonomie ‘science based’ te laten zijn door enkel duurzame activiteiten op te 

nemen.  

 

Zoals u weet is de taxonomie bedoelt als gouden standaard voor duurzame activiteiten. Dit instrument 

moet ervoor zorgen dat investeringen van de financiële sector verschuiven van fossiel en vervuilend naar 

duurzaam. Het groenwassen van financiële producten zou daarmee eindelijk tot het verleden behoren. 

Vanuit onze partnerorganisaties in Brussel horen wij verontrustende geluiden die erop wijzen dat de 

groene taxonomie nu juist het greenwashing instrument dreigt te worden dat ervoor zorgt dat we nog 

decennia met fossiele infrastructuur opgescheept zitten. Dit valt niet te rijmen met het recente IPCC 

rapport en het IEA 1,5 graad scenario waaruit duidelijk wordt dat nieuwe fossiele investeringen uit den 

boze zijn als we het Klimaatakkoord van Parijs serieus nemen.  

 



 

De wetenschappelijke geloofwaardigheid en bruikbaarheid van de taxonomie staat op het 

spel. De uitkomsten van de technische werkgroepen die op basis van de wetenschap hun adviezen hebben 

geformuleerd worden aan de kant geschoven waardoor nu ook aardgas en kernenergie als duurzaam 

gelabeld worden. Als maatschappelijke organisaties zijn we van mening dat dit absoluut een verkeerde 

route is, waarbij de status quo bevestigd wordt. Gekeken naar de recente commitments van de 

Nederlandse financiële sector - o.a. in het Klimaatakkoord commitment en de recente belangwekkende 

aankondigingen van fossiele uitsluitingen van o.a. Pensioenfonds Horeca, ABP en PME - wordt de 

klimaatomslag door de taxonomie straks eerder bemoeilijkt in plaats van gefaciliteerd. Bovendien gaan 

huidige marktstandaarden ten aanzien van groene financiële producten verder dan wat nu in de delegated 

act vastgelegd dreigt te worden, een onacceptabele ontwikkeling.  

 

Het opnemen van gas en nucleair in de delegated act creëert bovendien juridische onzekerheid en de 

dreiging van juridische stappen, aangezien het maar zeer de vraag is of de activiteiten beschreven in de 

delegated act in lijn zijn met de Taxonomy Regulation. Opname hiervan zou de positie van duurzame 

koplopers onder banken en investeerders - die nu al weigeren om te investeren in aardgas - serieus 

verzwakken. Maatschappelijke organisaties in Nederland en EU zullen een ‘groene taxonomie’ waarin 

aardgas als ‘groen’ wordt bestempeld niet steunen.   

 

We doen een beroep op u om de door u gewenste Nederlandse koploper positie eer aan te 

doen en ervoor te zorgen dat aardgas niet als duurzaam wordt gelabeld in de delegated act. 

Ook pleiten wij ervoor om kernenergie uit de delegated act te weren, of tenminste strikte voorwaarden te 

stellen, zoals het opnemen van vergaande eisen aan de berging van nucleair afval en andere DNSH criteria 

in lijn met de Taxonomy Regulation.  

 

Wij vernemen graag uw reactie op ons verzoek.  

 

Hoogachtend,  

 

 

Marjolein Demmers - Directeur Natuur & Milieu, mede namens 

 

Donald Pols - MilieuDefensie 

Andy Palmen - Greenpeace Nederland  

Michiel Servaes - Oxfam Novib 

Dirk Jan Verdonk - World Animal Protection 

Laurie Kos - Groen Pensioen 


