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“De financiële sector kan de wereld veranderen” 

 

 

  

ABSTRACT 

This article is based on the panel discussion at Febelfin Connect (Brussels, 28 March 2022), Febelfin’s annual 
networking event. The topic of this year’s event was “Financing the transition towards a more sustainable 
society”. The panel consisted of Dirk Wouters, Vice-Chairman of Febelfin, Hilde Vernaillen, President of 
Assuralia and Marie Lambert, Financial Management Professor at the Université de Liège. Moderator of the 
event and panel discussion was VRT-journalist Wim De Vilder. 
 
Eens per jaar brengt Febelfin, de koepelorganisatie van de financiële sector, haar leden, partners en 
voornaamste stakeholders samen in een groot netwerkevent dat inzoomt op een actueel thema. Deze editie 
stond in het teken van duurzaamheid en de rol die de banken daarin te spelen hebben. Na de introductie door 
Karel Baert, CEO van Febelfin en de keynote speeches van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en 
het hoofd van het toezicht  van de ECB Andrea Enria, was er tijd voor een panelgesprek, gemodereerd door 
VRT-gezicht Wim De Vilder. Drie specialisten ter zake gaven hun visie over duurzaamheid vanuit hun eigen 
achtergrond en expertise.  
 
Welke rol speelt de financiële sector bij de transitie? 
 
Bij de overgang naar een duurzame samenleving is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector. 
Maar wat betekent dat precies? Dirk Wouters, ondervoorzitter van Febelfin, licht toe: “Ten eerste moet de 
sector bedrijven en consumenten inspireren en overtuigen van de voordelen van duurzame investeringen. Een 
mooi voorbeeld is het Towards Sustainability-label, een initiatief gelanceerd op aansturen van Febelfin, dat 
duurzame financiële producten in de verf zet zodat de investeerder duidelijk weet waar hij aan toe is.” 
Daarnaast komt ook het kredietbeleid van de banken in beeld. “De focus op duurzaamheid moet een integraal 
onderdeel uitmaken van ons kredietbeleid. Daar speelt de zogenaamde ESG-rapportering een belangrijke rol. 
Banken zullen voor het toekennen van financiering een analyse maken van de inspanningen op vlak van 
duurzaamheid van de kredietaanvrager”, voegt hij eraan toe.  
 
Maar natuurlijk heeft de sector in dat verband al heel wat acties ondernomen. Marie Lambert, professor 
Financieel Management aan de Université de Liège, wees op het feit dat duurzaamheid het afgelopen jaar 
bovenaan de lijst met prioriteiten van de financiële sector stond: “Pensioenfondsen bijvoorbeeld hebben 
duurzaamheid geïntroduceerd in hun investeringsstrategieën, maar ook op de aandelenmarkt wordt het 
vrijgeven van informatie over duurzaamheid gepromoot. Ratingagentschappen voorzien bedrijven van 
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duurzaamheidsscores en vermogensbeheerders hechten alsmaar meer belang aan duurzaamheid voor de 
samenstelling van hun portfolio.” 
 
Voortrekkersrol 
 
Iedereen heeft belang bij de overgang naar een duurzame samenleving, maar wie neemt de voortrekkersrol 
op zich? Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia, wijst op de verantwoordelijkheid van ons allemaal, banken 
en verzekeraars, maar ook op die van bedrijven, overheden en gezinnen. Om de effecten van de 
klimaatverandering tegen te gaan, schuift ze de noodzaak van privaat-publieke samenwerking naar voor: 
“Verzekeraars moeten de shift maken naar preventie, anders zetten ze hun bestaan op het spel. Sommige 
risico’s zullen immers niet meer te verzekeren zijn.” Volgens Vernaillen moeten de publieke en private sector 
samen werk maken van een infrastructuur die de schade bij rampen kan beperken. 
 
Dirk Wouters gaat verder en verklaart dat de banken er alle belang bij hebben om die voortrekkersrol op zich 
te nemen. Want banken willen gezonde bedrijven financieren en gezonde bedrijven zijn bedrijven die 
vooruitkijken en anticiperen op klimaatverandering en bijhorende beleidsmaatregelen: “Duurzame cashflow 
is een noodzaak en dat betekent dus een duurzaam businessmodel dat niet alleen rekening houdt met de 
impact van de klimaatverandering, maar ook met de gevolgen van nieuwe wetgeving die bepaalde sectoren 
grondig kunnen beïnvloeden.” 
 
ESG-rapportering 
 
Het is dus van essentieel belang dat bedrijven data bijhouden over hoe ze de transitie voor zichzelf concreet 
maken. Niet alleen kredietverleners willen deze informatie kunnen inkijken, ook voor andere stakeholders 
zoals klanten en toekomstige werknemers is transparantie over duurzaamheidsgegevens interessant. “We 
doen ons best om bedrijven te overtuigen van de voordelen zodat ze die rapportering op zetten. Niet alleen 
voor ons is dat essentieel maar ook voor hun eigen voortbestaan”, legt de ondervoorzitter van Febelfin uit. 
“Transparantie is onontbeerlijk geworden. Duurzame bedrijven zullen makkelijker jong talent en nieuwe 
klanten of investeerders aantrekken. Daarom willen banken een transparante ESG-rapportering van 
kredietaanvragers.” 
 
Het goede voorbeeld 
 
Hilde Vernaillen voegt eraan toe dat er risico’s verbonden zijn aan het achterwege blijven van een degelijke 
ESG-rapportering: “Het is van levensbelang dat iedereen mee is met het duurzaamheidsverhaal, want alleen 
zo kunnen we consistent blijven. Alle neuzen moeten in dezelfde richting, want we zien dat bedrijven soms 
terughoudend zijn om hun data te delen als ze een negatieve impact vrezen op hun financiering.” Er ligt dus 
nog veel werk op de plank. 
 
De financiële sector is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor de transitie, maar vertegenwoordigt wel 
triljoenen aan investeringen. “Als wij het goede voorbeeld geven en onze investeringen duurzaam maken, dan 

kan onze sector de wereld veranderen”, besluit Vernaillen.  


