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18 januari 2022
Hooggeachte mevrouw Kaag, hooggeachte mevrouw Adriaansens,
Wij maken ons grote zorgen over de recente ontwikkelingen van de groene EU-taxonomie.
Op 31 december 2021 stuurde de Europese Commissie de ontwerptekst voor een
aanvullende gedelegeerde handeling ter consultatie naar de lidstaten en naar het Platform
voor Duurzame Financiering1. In deze handeling worden aardgas en kernenergie, onder
voorwaarden, toegevoegd aan de taxonomie. Wij vragen u met klem om u hiertegen te
verzetten en ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke integriteit en de geloofwaardigheid
van dit instrument gegarandeerd wordt.
Met de taxonomie wil de Europese Unie een gouden standaard voor duurzame activiteiten
neerzetten. Doel hiervan is om greenwashing tegen te gaan, het vertrouwen van beleggers
in groene investeringen te herstellen en zo de verschuiving van investeringen van
vervuilende activiteiten naar duurzame activiteiten te faciliteren.
Door aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie, schuift de Commissie de op
wetenschap gebaseerde adviezen van technische werkgroepen aan de kant. Zo zet ze de
geloofwaardigheid en bruikbaarheid van de taxonomie op het spel. Wij zijn van mening dat
dit absoluut een verkeerde route is, waarbij greenwashing juist in de hand gewerkt dreigt te
worden. Daarnaast zet deze ontwikkeling de deur open om in de verdere uitwerking van de
regelgeving ook andere niet-duurzame activiteiten als groen te bestempelen.
Meerdere financiële instellingen2, waaronder pensioenfondsen3, hebben zich al uitgesproken
voor een op wetenschap gebaseerde taxonomie. Ook de Europese koepelorganisatie van
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https://ecer.minbuza.nl/-/expertconsultatie-over-eu-taxonomie-en-een-aanvullende-gedelegeerdehandeling-over-bepaalde-nucleaire-en-gasactiviteiten?redirect=%2F
https://fd.nl/opinie/1422443/nederlandse-banken-en-verzekeraars-willen-geen-aardgas-of-kernenergie-intaxonomie-nqa2caTrzPci
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2021/openbaar/12-december/pensioenfederatie-roeptop-tot-behoud-wetenschappelijke-karakter-van-de-eu-taxonomie

consumentenbonden heeft fel gereageerd4. Zoals het er nu ligt, zal zij consumenten
waarschuwen om niet te vertrouwen op de taxonomie als instrument om groene
investeringsbeslissingen te nemen. Als zowel financiële instellingen als consumenten zich nu
hiertegen keren, wat is dan nog het nut van dit instrument?
Op 30 november 2021 nam de Tweede Kamer de motie van leden Thijssen en Kröger aan 5.
In de motie wordt het kabinet opgeroepen om een voortrekkersrol te nemen in de Raad in de
uitsluiting van gas in de EU-taxonomie. Destijds verantwoordelijk voor dit dossier,
staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius, nam de motie over. Daarnaast heeft Nederland op de
COP26 een verklaring getekend om toekomstige fossiele energieprojecten (kolen, olie en
gas) uit te sluiten van exportkredietverzekeringen. De taxonomie in de huidige staat, gaat
lijnrecht in tegen beide ontwikkelingen.
We doen een beroep op u om de door u gewenste Nederlandse koploper positie eer aan te
doen en ervoor te zorgen dat de taxonomie geen fiasco wordt. We vragen u tegen dit
voorstel te stemmen en in navolging van Oostenrijk u te beraden op juridische stappen als
het voorstel toch wordt aangenomen.
Wij vernemen graag uw reactie op onze zorgen.
Hoogachtend,

Donald Pols – Milieudefensie ook namens;
Laurie Kos – Groen Pensioen, Liset Meddens – Fossielvrij NL, Dirk Jan Verdonk – World
Animal Protection, Kirsten Schuijt – Wereld Natuur Fonds, Marjolein Demmers – Natuur &
Milieu, Michiel Servaes – Oxfam Novib, Andy Palmen – Greenpeace
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https://www.beuc.eu/publications/eu%E2%80%99s-%E2%80%98green-finance%E2%80%99-plans-amountunacceptable-institutional-greenwashing/html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z22057&did=2021D47020

