Rabobank is winnaar van de Lean & Green
Award 2016 (voor realisatie van de
commitment om de mobiliteit van mede
werkers in vijf jaar tijd te verduurzamen
met minimaal 20% CO2-reductie).

ABN Amro doet mee aan de Green Quest
met als inzet het omtoveren van bestaande
kantoren tot CO2-neutrale voorbeeldpanden.

Het hoofdkantoor van SNS Bank NV ontving
verschillende certificaten van BREEAM, een
belangrijk keurmerk voor de duurzaamheid
prestaties van gebouwen.

Rabobank maakt nu van al haar grootzakelijke klanten wereldwijd een ‘klantfoto’.
Daarmee identificeert de bank per sector de koplopers, middenmoters en achterlopers
in duurzaamheid.

Klimaatstatement banken
Nieuwe initiatieven t/m oktober 2016
Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:
zijn transparant over de klimaatimpact van onze bedrijfs
voering en werken aan continue verbetering van energieefficiency
wegen duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee
in onze financierings- en investeringsbeslissingen

werken toe naar transparantie over de (positieve en
negatieve) impact van onze leningen en investeringen op
klimaatverandering
Op initiatief van ASN Bank is het Platform
Carbon Accounting Financials (PCAF)
opgericht. Daarin werken banken en andere
financiële instellingen samen aan een
algemeen geaccepteerde methode voor het
berekenen van de (indirecte) klimaatimpact
van banken en investeerders.
Van Lanschot/Kempen heeft voor een deel
van het door haar beheerde vermogen
berekend wat de daarbij behorende CO2uitstoot is. Dat is de eerste stap om achter
blijvers te kunnen aanspreken op hun
klimaatimpact.

Het Sustainable Finance team van ING is
actief op zoek naar de best presterende
partijen op milieu per sector en biedt hen
gerichte producten en diensten. In combi
natie met de duurzaamheidseisen die de
bank aan alle klanten en transacties stelt,
moedigt dit klanten aan om te verduurzamen.

BNG Bank stelt samen met NIA en het
ministerie van EZ 100 miljoen euro aan
achtergestelde leningen ter beschikking aan
projecten op het gebied van aardwarmte,
energiebesparing, energieopslag en biomassa.
Met dit risicodragende vermogen kunnen
projecten die voorheen niet financierbaar
waren toch gerealiseerd worden.

BNG Bank heeft de economische, sociale
en ecologische prestaties van gemeenten en
woningcorporaties gemeten en vergeleken.
Voor de leningen aan de ‘best in class’
gemeenten en corporaties wordt de financie
ringsruimte vergroot via SRI-bonds.
SNS Bank NV volgt ASN Bank in haar
ambitie om in 2030 een 100% klimaat
neutrale balans te hebben. Halverwege 2016
was de bankbalans 23% klimaatneutraal. In
een filmpje wordt uitgelegd uit hoe de
klimaatneutrale balans werkt.

moedigen onze klanten waar mogelijk aan om hun CO2uitstoot te verlagen en helpen hen daarbij met producten
en diensten
streven ernaar om de verduurzaming van de Nederlandse
woningvoorraad, kantoren en ander vastgoed te versnellen

gaan de dialoog en samenwerking met de maatschappij
aan rondom klimaatadaptatie en -mitigatie en de
financiering daarvan
spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van (internationaal)
beleid en criteria voor klimaat- en energie gerelateerde
investeringen en beleggingen, zoals die van Green Bonds

Rabobank heeft de Impactlening voor
het MKB gelanceerd. Dit maakt leningen
goedkoper voor bedrijven met erkende
duurzaamheidskeurmerken, zoals de CO2prestatieladder, EU Ecolabel, en Milieukeur.

KAS Bank KAS Bank maakt voor haar
klanten, zoals pensioenfondsen, op dagbasis
inzichtelijk of hun beleggingen voldoen aan
de UN Global Compact Principles. Dat zijn
richtlijnen op het gebied van mensenrechten,
arbeid, milieu en corruptiebestrijding.
Daarmee kunnen klanten beter uitvoering
geven aan hun duurzaamheidsbeleid.

moedigen de Nederlandse regering, ook in haar hoedanigheid
als toekomstig voorzitter van de EU, aan om in te zetten op
bindende, effectieve Europese klimaatdoelstellingen
moedigen de Nederlandse regering aan om tijdens het
EU-voorzitterschap klimaat als topprioriteit te beschouwen
en werk te maken van een effectieve CO2-prijs
moedigen de Nederlandse regering aan om bedrijven en
instellingen te stimuleren en in staat te stellen om hun
CO2-uitstoot openbaar te maken, zodat banken de klimaat
impact beter mee kunnen nemen in hun financierings- en
investeringsbeslissingen

ING Real Estate Finance Nederland heeft
een 5-stappenplan om commercieel vastgoed
in Nederland te verduurzamen. Vastgoedbeleggers krijgen via hun mobiel een scan
aangeboden waarmee voor hun panden in
kaart wordt gebracht welke CO2-besparende
maatregelen het meest effectief en rendabel
zijn, inclusief financieel advies. Er zijn al
meer dan 14.000 panden via de app gescand.

ABN Amro heeft zichzelf een doel gesteld
voor de verduurzaming van commercieel
vastgoed: zo moet onder meer 30% van het
gefinancierde vastgoed een A-label hebben
en 300,000 vierkante meter bestaand
vastgoed worden verduurzaamd. De bank stelt
1 miljard aan financiering beschikbaar om de
benodigde investeringen te realiseren.
SNS Bank NV is in 2016 een partnership
aangegaan met stichting Natuur & Milieu
(Slimwoner Platform), met als doel het
bijdragen aan de verduurzaming van de
Nederlandse particuliere woningvoorraad.

FMO heeft samen met internationale partners
een innovatief klimaatfonds gelanceerd,
Climate Investor One. Dit fonds helpt
duurzame energieprojecten op gang door
private investeringen los te maken.

NWB bank heeft de derde ‘Waterobligatie’
uitgegeven. Hiermee worden projecten gefinancierd die o.a. waterwegen klimaat-proof
maken. NWB Bank is ook betrokken bij de
Green Bond Principles en de Social Bond.
FMO is partner geworden van het Climate
Bonds Initiative. ABN Amro en Rabobank
waren eerder al toegetreden tot dit initiatief
dat standaardisering en groei van de markt
voor ‘green bonds’ bevordert.

Het Klimaatstatement Banken werd op 5 november 2015
ondertekend door: Nederlandse Vereniging van Banken, Triodos
Bank, Rabobank, BNG Bank, ASN Bank, Van Lanschot Bankiers,
ING Bank, KAS BANK, Nederlandse Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden N.V., Nederlandse Waterschapsbank N.V.,
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SNS Bank NV, NIBC Bank en ABN AMRO Bank N.V.

