
ClimINVEST – Tailored Climate Information for Investment Decisions 

Hoewel de kennis om de klimaatrisico’s te beoordelen vaak wel bestaat, is deze veelal niet 
beschikbaar in een vorm die voor investeerders bruikbaar is, zoals bijv. voor een specifieke assets, 
sector en/of locatie. ClimINVEST werkt daarom aan methoden om die kennis beter toegankelijk te 
maken voor financiële instellingen. Financiële en wetenschappelijke instellingen in Nederland, 
Noorwegen en Frankrijk pakken dit op om deze informatiekloof te dichten. Nadruk ligt daarbij op 
fysieke klimaatrisico’s, die ontstaan als gevolg van een toename in schade door o.a. hitte, droogte, 
extreme neerslag, en overstromingen.  

 
Hoofdaanvrager NL: Karianne de Bruin, Wageningen Environmental Research (WEnR) – 
karianne.debruin@wur.nl 
 
Project partners:  

- Christa Clapp (Project lead), CICERO, Noorwegen 

- Morgane Nicol, I4CE, Frankrijk 

- Michel Kolasinski, Weathernews, Frankrijk 

- Jean-Michel Soubeyroux, MeteoFrance, Frankrijk 

- Hasse Goosen, Stichting CAS, Nederland 

- Website: https://www.wur.nl/en/project/ClimINVEST-Tools-for-climate-resilient-
investment.htm 

 
Financieringsinstanties: RCN, ANR, NWO 
 
Onder meer door de Parijsovereenkomst van het VN Klimaatverdrag in 2015 en aanbevelingen van 
de Financial Stability Board van de G20 in 2016 neemt wereldwijd de bewustwording in de financiële 
sector van de risico’s van klimaatverandering snel toe. Eind 2017 vroeg de Nederlandse Bank 
aandacht voor klimaatrisico’s en het regeerakkoord heeft een ambitieuze klimaatparagraaf. Niet 
alleen zijn er risico’s door fysieke schade aan vastgoed en industriële waardeketens, maar ook in 
toenemende mate voor investeringen in fossiele energie, door de omschakeling naar een 
klimaatneutrale economie. Daarnaast ontstaan er ook kansen om winstgevend te investeren in 
duurzame en klimaatbestendige bedrijven. 
 
Een expert netwerk van Noorse, Nederlandse en Franse financiële instellingen is bij ClimINVEST 
betrokken, daarbij voortbouwend op een gevestigde groep van financiële instellingen van de CICERO 
Climate Finance Advisory Board, met o.a. Norges Bannk Investment Management, Andre AP-fonden, 
Storebrand, BlackRock, the World Bank Treasury, SEB, DNB en Finance Norway.  
 
Klimaatkennis kan investeringsbeslissingen in een duurzame richting sturen. Het doel van ClimINVEST 
is om bij te dragen aan investeringsbeslissingen die rekening houden met klimaatrisico’s, en die 
uiteindelijk kunnen bijdragen aan een verschuiving naar groenere investeringen via bijvoorbeeld een 
toename van investeringen in low-carbon en klimaatbestendige infrastructuur.  
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