
Samenvatting publieke consultatie COP-26 verklaring 

Achtergrond 

Met het ondertekenen van de COP26-verklaring tijdens de conferentie in Glasgow heeft Nederland 

toegezegd publieke steun in lijn te brengen met de groene energietransitie. Om een goede en 

gerichte implementatie van de verklaring te verzekeren, is de visie en input van het bedrijfsleven, 

ngo's en andere belanghebbenden van belang. Derhalve heeft een publieke consultatie 

plaatsgevonden, waarbij naar input is gevraagd over een viertal onderwerpen: de reikwijdte, 

uitzonderingen binnen het nieuwe beleid, vergroening ekv-diensten en de transitieperiode van het 

beleid in 2022-2023.  

Sinds de ondertekening van de COP26-verklaring is door de betrokken ministeries en in samenspraak 

met vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties overlegd over een 

zorgvuldige implementatie van de verklaring. De reacties op deze consultatie worden meegenomen 

in de uitwerking van het beleid. 

De publieke consultatie heeft plaatsgevonden tussen 15 augustus en 9 september 2022 Er zijn in 

totaal 70 responses ontvangen. Hiervan waren 5 grootbedrijf, 8 MKB, 2 (semi) publieke instellingen, 

48 maatschappelijke organisaties, 2 brancheorganisaties, 5 financiële instellingen.  

 

Respons samengevat 

A. Reikwijdte 

• Grootbedrijf: Een deel van het grootbedrijf pleit ervoor om gas buiten de reikwijdte te 

houden vanwege de energiezekerheid. Eén grootbedrijf kan zich vinden in de reikwijdte, 

maar acht dat een aantal zaken specifieker moeten worden gemaakt zoals wanneer sprake is 

van gemitigeerde (‘abated’) fossiele projecten en/of wanneer er sprake is van een goede 

aansluiting bij de voorwaarden uit de COP-26 verklaring. Ook wordt de reikwijdte te beperkt 

gevonden omdat de vraagzijde daarmee onderbelicht blijft. Een deel van het grootbedrijf 

stelt dat door beëindiging van steun middels de ekv het lastiger wordt om financiering aan te 

trekken en dat het de concurrentiepositie verslechtert, ook op de langere termijn. De 

overheid zou meer tijd kunnen nemen voor de transitie. Daarnaast wordt voor reikwijdte het 

gelijk speelveld van belang geacht. Eén grootbedrijf kan zich helemaal niet vinden in de 

reikwijdte.  

• MKB: een deel van de mkb-ers kan zich vinden in de reikwijdte en onderkent de noodzaak 

voor klimaatmaatregelen ondanks de impact op de sector. Een deel van het mkb- vindt de 

reikwijdte zelfs nog te beperkt en pleit voor aanscherping. Eén mkb-er kan zich niet in de 

reikwijdte vinden en verwacht dat de eigen financieringscapaciteit onder druk kan komen te 

staan. Door een andere mkb-er wordt gepleit om gas buiten de reikwijdte te houden als 

noodzakelijk voor de energietransitie. 

• Maatschappelijke organisatie: maatschappelijke organisaties pleiten voor aanscherping van 

de voorgestelde reikwijdte richting bestaande velden en ook degemitigeerde (‘abated’) 

winning, verwerking en op- en overslag van olie & gas. Daarnaast wordt voor aanscherping 

gepleit van specifieke activiteiten van de maritieme sector binnen de fossiele energiesector. 

De maritieme sector ontvangt namelijk veel ekv steun. Verder stellen de organisaties dat 



arme landen ten onrechte worden geconfronteerd met zowel de fysieke als economische 

effecten van klimaatverandering. Ekv-steun zou niet alleen moeten stoppen om 

klimaatverandering tegen te gaan maar ook vanwege verhoogde risico’s op 

mensenrechtenschendingen van fossiele projecten en vanwege de financiële risico’s van 

gestrande activa. Een verschuiving van de exportsteun van fossiel naar hernieuwbare 

energie is noodzakelijk en heeft een grote impact op het behalen van de klimaatdoelen. 

Daarnaast biedt een schone en rechtvaardige energietransitie kansen voor het bedrijfsleven. 

Landen die de COP-26 verklaring hebben getekend zouden zich tevens internationaal 

moeten inzetten om landen die achterblijven te overtuigen. Eén maatschappelijke 

organisatie pleit ook voor het stoppen van indirecte steun en transparantie van grondstoffen 

die worden gebruikt voor de duurzame energiesector. Een andere maatschappelijke 

organisatie pleit voor het beëindigen van steun voor de gehele fossiel waardeketen 

(industrie, transport, gebouwde omgeving, landbouw) per 2030. Weer een andere 

organisatie pleit voor een toezegging om in 2023 beleid te maken waarin ook sectoren 

buiten de voorgestelde reikwijdte in lijn worden gebracht met 1,5 graden doelstellingen. De 

organisatie geeft aan dat op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten al bij 1,5 

graden opwarming de economische impact en gezondheidsschade heel groot is. 

• (Semi) publiek: Eén semipublieke instelling kan zich vinden in de reikwijdte. Een andere 

overheidsinstelling sluit zich aan bij de response van de maatschappelijke organisaties 

• Brancheorganisatie: Eén brancheorganisatie had dezelfde response als de maatschappelijke 

organisaties. Een andere brancheorganisatie ondersteunt de COP-26 verklaring, maar pleit 

voor een transitie in plaats van abrupt einde. Gelet op de Europese leveringszekerheid, het 

internationale gelijke speelveld, de betaalbaarheid van energie, de ontwikkeling van OS-

landen en de groeiende uitstoot van broeikasgassen pleit de organisatie voor steun voor 

gasprojecten tot 2030. 

• Financiële instelling: Eén financiële instelling kan zich vinden in de reikwijdte en omarmt de 

verschuiving van fossiel naar duurzaam en acht de impact ervan als positief. Een andere 

financiële instelling kan zich helemaal niet vinden in de reikwijdte omdat dit internationaal 

de concurrentiepositie verslechtert. Deze financier ziet zelf een beperkte impact op haar 

bedrijfsvoering en vindt dat de energietransitie positief gestimuleerd moet worden in plaats 

van negatief. Weer een andere financiële instelling kan zich deels vinden in de reikwijdte en 

geeft aan een te snelle afbouw van fossiel te risicovol te vinden in relatie tot 

energiezekerheid. Overwogen kan worden om voor olie een ander uitfaseerpad te kiezen 

dan voor gas. De betreffende instelling onderstreept het belang van het gelijk speelveld en 

pleit voor een uitzondering voor kapitaalgoederen die voor zowel fossiel als duurzame 

energie kunnen worden ingezet. De impact van het stoppen van steun vanwege de 

klimaatdoelstellingen wordt als beperkt gezien omdat slechts een financieel instrument 

wordt weggenomen. Tot slot is er een andere financiële instelling die pleit voor aanpassing 

van de reikwijdte in lijn met de EU Taxonomie. 

 

B. Uitzonderingen 

• Grootbedrijf: Een deel van het grootbedrijf pleit ervoor gas uit te zonderen als 

transitiebrandstofvervanging van kolen en olie. Ondanks de uitzonderingen wordt verwacht 

dat deel een van de markt niet meer kan worden bediend wat een negatief effect zal gaan 

hebben op concurrentiepositie en derhalve afname van omzet, winst, expertise en 



werkgelegenheid. Een ander grootbedrijf verwacht dat vanwege de strikte uitzonderingen 

Exportkredietagentschappen stoppen met dergelijke projecten en dat juist andere partijen 

met lagere mvo-standaarden het gaan overnemen. Een deel van het grootbedrijf stelt ook 

dat het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas van grote mate van invloed is en 

het beleid geopolitieke ontwikkelingen en energiezekerheid zal moeten meewegen. Volgens 

IEA blijven fossiele brandstoffen benodigd en pleit deze organisatie voor een ordelijke 

transitie in plaats van op korte termijn beëindigen van steun. Enkele grootbedrijven pleiten 

voor een uitzondering voor wat betreft investeringen in de verbetering van milieuprestaties 

bij winning van olie & gas, LNG aangedreven schepen, gasprojecten in Afrika, en minder 

specifiek, projecten die kunnen aantonen in lijn met Parijs te zijn. Ook projecten die energie-

armoede voorkomen en ‘abated’ fossiele projecten zouden tot de uitzonderingen moeten 

behoren. Het bedrijf verwacht dat met dergelijke uitzonderingen een verantwoorde transitie 

kan plaatsvinden die niet ten koste gaat van net zero 2050 doelstellingen. Een enkel 

grootbedrijf vindt het lastig om aan te tonen of de bedrijfsvoering in lijn is met de 1.5 graad 

scenario. Andere grootbedrijven verwachten dat dit goed mogelijk is, maar dat de data 

beschikbaar zijn bij derden. Een grootbedrijf kan zich niet vinden in het beleidsvoorstel en 

ziet daarom ook geen uitzonderingen. 

• MKB: een deel van mkb-ers geeft aan dat uitzonderingen geen tot beperkte impact op de 

bedrijfsvoering hebben omdat er weinig aan de fossiele energiesector wordt geleverd. 

Sommige MKB-ers hebben aangegeven geen mening te hebben op dit punt. Enkele mkb-ers 

stellen dat voor bestaande olie- en gasprojecten een voorbehoud moet worden gemaakt of 

dat voor gasprojecten een uitzondering moet worden gemaakt Een deel vindt dat 

afhankelijkheid van Russisch gas van grote invloed is. Hiermee dient rekening te worden 

gehouden. Enkele mkb-ers geven aan dat uitzonderingen het alleen maar moeilijker maken 

om de klimaatdoelstellingen te halen. 

• (Semi)-publiek: Eén publieke instelling geeft aan dat de ekv de energietransitie van 

landbouwsector moet blijven steunen. Verdere uitzonderingen vertragen het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. Deze instelling geeft aan dat vanwege de afhankelijkheid van Russisch 

gas de transitie naar duurzame energie moet wordt worden versneld. 

• Maatschappelijke organisatie: maatschappelijke organisaties geven aan dat uitzonderingen 

de steun vanuit de overheid voor fossiele energieprojecten de ontwikkeling van 

hernieuwbaar energieprojecten juist afremt. Zij zien daarom ook geen rol voor de overheid 

bij verdere investeringen, ook niet als het gaat om bestaande fossiele infrastructuur. De 

maatschappelijke organisaties stellen dat uitzonderingen binnen de fossiele energiesector 

zullen bijdragen aan een opwarming van meer van 1.5 graden. Ook wordt gesteld dat naast 

risico’s op lock-in en gestrande activa, het ontwikkelingslanden niet helpt bij de 

energievoorziening en het oplossen van energiearmoede. Ook dragen de uitzonderingen 

niet bij aan economische stabiliteit en ontwikkeling van een land, bijvoorbeeld in geval van 

projecten in Afrika waarbij wordt gesteld dat winsten juist terugvloeien naar het westen. De 

voorgestelde uitzonderingen laten verder te veel ruimte voor steun aan bestaande fossiele 

energieprojecten. Uitzonderingen zouden enkel kunnen worden toegelaten als opties voor 

duurzame energie zijn onderzocht, het project een duurzame en rechtvaardige 

energietransitie niet in de weg staat, het project in lijn is met 1,5 graden doelstelling, het 

risico op gestrande activa in kaart is gebracht en meegenomen in de beslissing, de 

economische levensduur niet wordt verlengd en de capaciteit van de infrastructuur niet 



wordt vergroot. Maatschappelijke organisaties geven aan dat Nederland en andere landen 

van Russisch gas af kunnen raken door beperkt en tijdelijk te investeren in bestaande 

infrastructuur en door vol in te zetten op hernieuwbare energie en energiebesparende 

maatregelen en technologieën. Eén maatschappelijke organisatie geeft aan dat er bij 

duurzame energieprojecten transparantie moet komen omtrent het gebruik van 

grondstoffen. Een andere maatschappelijke organisatie stelt dat weliswaar IEA ruimte biedt 

voor investeringen in bestaande infrastructuur maar pleit ervoor dat de investeringen door 

deze sector zelf gedragen moeten worden en niet ondersteund met publieke middelen. De 

organisatie geeft aan dat de klimaatwetenschap geen enkele ruimte biedt voor 

uitzonderingen en vindt het een ontmoedigend signaal, mede in licht van de ongekende 

omvang van de klimaatcrisis en reëele lange termijneffecten van zeespiegelstijging voor 

Nederland. 

• Brancheorganisatie: Eén brancheorganisatie sluit zich volledig aan bij de response van de 

maatschappelijke organisaties. Een andere brancheorganisatie pleit voor uitzonderingen van 

projecten in lijn met de EU Taxonomie alsmede een aantal uitzonderingen die niet in lijn met 

1.5 graden scenario zoals uitzonderingen in geval van een bijdrage leveren aan milieu, 

veiligheid of gezondheid, een uitzondering voor toeleveranciers van kapitaalgoederen en 

diensten en een uitzondering voor fossiele projecten die aantoonbaar een bijdrage leveren 

aan de Europose energieleveringszekerheid en een uitzonderingsgrond indien andere 

ondertekenaars een minder strikt beleid gaan hanteren. 

• Financiële instelling: Eén financiële instelling geeft aan dat de uitzonderingen goed 

aansluiten bij de eigen criteria en verwelkomt een 1.5 graden doelstelling toets bij projecten. 

Een andere financiële instelling kan zich een uitzondering voor gasprojecten goed 

voorstellen, zolang de infrastructuur voor transmissie- en opslag van duurzame energie nog 

ontoereikend is. Sommige financiële instellingen verwachten hun klanten minder goed te 

kunnen ondersteunen. Eén instelling geeft aan exporteurs te zullen bijstaan bij de vraag hoe 

transacties op de commerciële markt wel verzekerd kunnen worden. Het effect van 

beperkte uitzonderingen zal zijn dat andere bedrijven uit andere landen met lagere 

standaarden de projecten zullen overnemen. Deze financiële instelling stelt dat er in het 

kader van de huidige situatie omtrent de Europese energiezekerheid gekozen zou moeten 

worden voor een geleidelijke afbouw van fossiele energieprojecten. Een ander financiële 

instelling geeft aan dat de crisismaatregelen voor de energiezekerheid moeten aansluiten bij 

hernieuwbare energie in de energiemix en bij zou moeten dragen aan het beperken van de 

energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie. Weer een andere financiële 

instelling pleit ervoor dat uitzonderingen in lijn zijn met de EU Taxonomie en dat rekening 

moet worden gehouden met de ontwikkeling van het land waar het project plaats vindt, 

vooral als het gaat om de minst ontwikkelde landen. 

 

C. Vergroening ekv-diensten 

• Grootbedrijf: Eén grootbedrijf kan zich niet vinden in het beleidsvoorstel en ziet daarom ook 

geen voordelen voor ondersteuning bij de energietransitie. Een ander grootbedrijf zou graag 

langere looptijden en soepelere voorwaarden (landenlimiet, looptijden, gedekt percentage, 

acceptatie beleid) voor klimaatadaptie projecten zien. Een deel van het grootbedrijf acht het 

huidige groen instrumentarium van de ekv voldoende en ziet mogelijkheden voor de ekv om 

bedrijven te ondersteunen in de transitie en duurzaamheid in brede zin. Een ander 



grootbedrijf pleit voor heldere criteria, o.a. voor ‘abated’ fossiele energieprojecten en 

inbreng van inbreng van risicodragend kapitaal door de overheid voor de ontwikkeling van 

kapitaalintensieve duurzame energieprojecten 

• MKB: Een deel van de mkb-ers zou graag zachtere voorwaarden voor aantoonbaar groene 

initiatieven zien zoals een lagere premie en langere looptijden. Een deel van de mkb-ers stelt 

voor alleen steun voor groene projecten te bieden als het gaat om vergroening en 

milieuverbeteringen binnen de sectoren zoals landbouw en water. Eén MKB-er sluit zich 

volledig aan bij de response van de maatschappelijke organisaties. 

• (Semi) publiek: Eén publieke instelling geeft aan dat vergroening van de landbouw gesteund 

moet blijven. 

• Maatschappelijke organisatie: alle maatschappelijke organisaties geven aan dat de groene 

energietransitie gestoeld moet zijn op principes van eerlijk omschakelen (just energy 

transition), waaronder eigenaarschap en actieve participatie van de bevolking; toegang tot 

energie bij lokale gemeenschappen in de directe omgeving; duurzame energieprojecten die 

in lijn zijn met internationale normen voor milieu en mensenrechten. Arme landen mogen 

niet louter leveranciers zijn van groene energie maar moeten ook in staat worden gesteld 

zelf een sterke en duurzame groene maaksector op te bouwen. Maatschappelijke 

organisaties zien de ekv niet als het juiste instrument om de eerlijke energietransitie te 

bevorderen. Er zijn andere manieren en financiële middelen naast de ekv waarmee de 

Nederlandse overheid prioriteit kan geven aan het stimuleren van klimaatfinanciering en 

ontwikkelingshulp. Om een positieve bijdrage te leveren aan de eerlijke energietransitie kan 

Nederland bijvoorbeeld inzetten op decentrale zon- en windprojecten voor rurale gebieden. 

Ook stellen de maatschappelijke organisatie dat voorkomen moet worden dat niet-groene 

activiteiten (zoals gas) worden aangemerkt als duurzaam en zo gebruik kunnen maken van 

voordelen van de ekv. 

• Brancheorganisatie: Eén brancheorganisatie sluit zich volledig aan bij de response van de 

maatschappelijke organisaties. Een brancheorganisatie geeft aan dat specifieke groene 

assets en projecten moeilijker te financieren zijn evenals toegang tot exportfinanciering bij 

commerciële banken. Exporteurs vergroenen tevens vaak op eigen risico. De organisatie 

geeft aan dat de vergroening van het ekv-instrumentarium is van strategisch belang om 

groene projecten te vermarkten en zodoende de klimaatambities te realiseren en doet een 

aantal voorstellen voor stimulering: 1) Langere looptijden of profielen van de lening, 2) 

premiekorting op groene projecten, 3) een hoger risico appetijt op groen marktrisico en 4) 

werkkapitaal- en investeringsfaciliteiten ten behoeve van vergroening. 

• Financiële instelling: Eén financiële instelling ziet graag verruiming van acceptatiecriteria 

voor groene export en groendekking en verlaging van premie. Een andere financiële 

instelling wenst dat financiering makkelijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het 

verstrekken van garanties aan de financier. Een andere financiële instelling pleit voor een 

ongebonden investeringsdekking naar model van Duitsland en een zogenaamde 

importdekking voor strategische grondstoffen en halffabrikaten. Ook pleit deze financiële 

instelling ervoor in de OESO Arrangement langere looptijden toe te staan voor duurzame 

projecten in de gehele waardeketen. Een andere financiële instelling is van mening dat de 

ekv haar leidende rol kan uitbreiden voor de groene energietransitie en is voorstander van 

een toepassing van duurzaamheidscriteria breder dan alleen de fossiele energiesector. 

 



D. Transitieperiode van het beleid in 2022-2023. 

• Grootbedrijf: Eén grootbedrijf vindt de voorgestelde transitieperiode onduidelijk en niet 

reëel. Belangrijker is om een level playing field te bereiken met andere landen. Een deel van 

het grootbedrijf geeft aan dat een langere transitieperiode kan worden overwogen in relatie 

tot de energiezekerheid en dat in de voorgestelde transitieperiode de capaciteit van de 

toeleveranciersketen ook moet worden meegewogen. Een ander grootbedrijf acht een 

dergelijke transitieperiode niet noodzakelijk en pleit voor ondersteuning onder voorwaarden 

om op een verantwoorde manier zowel het klimaat als de Nederlandse werkgelegenheid te 

beschermen 

• MKB: een deel van de mkb-ers kan zich vinden in de voorgestelde transitieperiode. Een 

andere mkb-er geeft aan dat een transitieperiode noodzakelijk is, maar zo kort mogelijk zou 

moeten zijn. Een andere deel van mkb-ers kan zich niet vinden in de voorgestelde 

transitieperiode en het vindt het te snel gaan. Eén MKB-er sluit zich volledig aan bij de 

response van de maatschappelijke organisaties. 

• (Semi) publiek: Eén semipubliek instelling kan zich vinden in de voorgestelde 

transitieperiode maar acht een snellere transitie noodzakelijk. 

• Maatschappelijke organisatie: alle maatschappelijke organisaties geven aan zich niet te 

kunnen vinden in de voorgestelde transitieperiode. De COP26-verklaring die Nederland 

heeft ondertekend was duidelijk: stoppen met fossiele steun per eind 2022. De voorgestelde 

transitieperiode kan ertoe leiden dat er voor januari 2023 fossiel-gerelateerde aanvragen 

worden gedaan die, mede door de lange termijn projecten die door de ekv mogelijk worden 

gemaakt, in strijd zijn met de 1.5 graden doelstelling. De uiterlijke datum voor 

polisverstrekking van alle lopende en nieuwe aanvragen voor fossiele activiteiten die in de 

reikwijdte vallen moet worden vastgezet op 31 december 2022.  

• Brancheorganisatie: Eén brancheorganisatie sluit zich volledig aan bij de response van de 

maatschappelijke organisaties. Een andere brancheorganisatie benadrukt dat geopolitieke 

ontwikkelingen, het gelijke speelveld, de behoefte aan leveringszekerheid, de ontwikkeling 

van OS-landen en de groeiende LNG/gas markt wijzen op de behoefte aan een langere 

uitfaseringsperiode. Voor nieuwe aanvragen verwijst de organisatie naar de suggesties 

omtrent reikwijdte en uitzonderingen. Aanvragen die reeds zijn ingediend zouden nog 

behandeld moeten worden in lijn met het beleid dat geldig was ten tijde van de aanvraag. 

Hiermee kunnen consistente besluiten worden genomen en kan onvoorspelbare ad hoc 

besluitvorming worden voorkomen. Onduidelijkheid over implementatie en timing 

resulteert in onzekerheid bij Atradius DSB, exporteurs en klanten. Eveneens dient er een 

transitieperiode te worden afgesproken voor reeds uitgereikte dekkingstoezeggingen, 

waarvan de onderliggende contracten en/of leningen nog niet effectief zijn. 

• Financiële instelling: Eén financiële instelling vindt de voorgestelde transitieperiode 

realistisch. Een andere financiële instelling stelt meer te zien in het bieden van 

mogelijkheden dan het stoppen met steun.  

 


