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Geachte heer,

Als senioren en grootouders maken wij ons grote zorgen over de toekomst van de generaties die na 
ons komen. We worden geconfronteerd met de klimaatcrisis, maar ook met een onomkeerbaar 
verlies aan biodiversiteit, uitputting van grondstoffen en de verstoring van het voedselsysteem. In 
welke wereld zullen onze kleinkinderen leven?

Wij verwachten daarom dat investeringen en beleggingen actief ingezet worden voor de 
financiering van duurzame consumptie- en productiemethodes en technologie, zodat ze concreet 
bijdragen tot de transitie naar een duurzame economie.

In dit kader voeren de Grootouders voor het Klimaat vanaf 11 maart een campagne onder het 
motto “Onze spaarcenten voor hun toekomst”.  Op de website https://onzecenten.be kan u 
hierover informatie vinden.  

Daarom vragen wij u:

1. Duidelijk te maken welke soort activiteiten u nu en in de toekomst zult financieren en in welke 
mate die activiteiten in overeenstemming zijn met de beperking van de opwarming tot 1,5°C 
waarvan sprake in het Akkoord van Parijs, en in welke mate ze bijdragen tot de transitie naar 
ecologische en sociale duurzaamheid.

https://onzecenten.be/
https://gvhk.be/


2. Ondernemingen die u financiert, er actief toe aan te zetten hun bedrijfsprocessen in belangrijke 
mate te verduurzamen. Tevens vragen we u uw nieuwe participaties en investeringen te 
concentreren op activiteiten die bijdragen tot een beperking van de klimaatopwarming in 
overeenstemming met het Akkoord van Parijs. 

3. Al uw medewerkers een opleiding te laten volgen over de implicaties van het Akkoord van Parijs, 
de Taxonomieverordening en duurzame financiën.

4. Jaarlijks verslag uit te brengen over uw participatie- en investeringsbeleid en uw opleidingen in 
duurzame financiën en daarin aan te tonen hoe u uw tijdspad op vlak van groene investeringen 
hebt gerealiseerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat u zich, zoals wij, bewust bent van uw belangrijke rol in de noodzakelijke 
transitie naar een duurzame samenleving. We kijken daarom met hoge verwachtingen uit naar uw 
antwoord.
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