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HOOPVOL EN STE VIG DOORTR APPEN
“Ook banken moeten onderdeel van de oplossing zijn,” zegt Aaron Vermeulen van
het Wereldnatuurfonds in dit goed gevulde themanummer van Bank|Wereld over
duurzaamheid. Hij is optimistisch. Ik ben dat ook. Als nieuwe voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Banken trof ik een gemotiveerde sector aan die zijn
maatschappelijke rol serieus neemt.
In dit themanummer leest u dan ook niet alleen verhalen over de noodzakelijke
verduurzaming maar bijvoorbeeld ook over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die banken voelen en nemen voor het tegengaan van uitbuiting van arbeids
migranten en het wereldwijd eerbiedigen van mensenrechten.
Het kersverse regeerakkoord biedt mooie aanknopingspunten voor banken om
de komende jaren samen met het nieuwe kabinet en de diverse
sectoren in de reële economie, te werken aan een duurzaam Nederland. Het is verstandig dat het kabinet extra stappen zet om
ervoor te zorgen dat ons land uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is.
Dat dat nodig is, hebben verschillende recente rapporten
aangetoond. De Nederlandse bankensector staat klaar om de
aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 en verder te helpen
realiseren.
Wij zijn met elkaar keihard bezig met ons klimaat. Uit de verhalen van de banken zelf in dit themanummer komen voorbeelden
naar boven van een sterk ‘engagement’ van banken met hun
klanten om hen te verleiden en te ondersteunen om met elkaar als samenleving - de wending te maken. Daarnaast zijn er banken
die hun groene investeringen opvoeren. En er zijn banken die
hun aandeel in fossiele brandstoffen af bouwen.
Ondertussen kijkt de toezichthouder over onze schouder mee. Duurzaamheidsrisico’s worden integraal onderdeel van het reguliere toezicht, licht Steven Maijoor van
De Nederlandsche Bank in dit nummer toe. Banken onderschrijven dit en werken
hard aan het integreren van klimaatrisico’s in hun strategie, de governance, het
risicobeheer en in rapportages.
Voor de Nederlandse bankensector is duurzaamheid een absolute prioriteit. Naast
de inspanningen om klimaatimpact op banken zelf goed in kaart te brengen werken
we tegelijkertijd aan het terugdringen van klimaatimpact bij onze klanten.
Ik ben als NVB-voorzitter dubbel en dwars gecommitteerd om daarbij als bankensector in de kopgroep te blijven fietsen, al wijst Femke de Vries, voorzitter van ons
Klimaatcommitment, er in een gastcolumn terecht op dat het klimaat ons daarbij op
de hielen zit. Laten we hoopvol en stevig doortrappen.
Medy van der Laan
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
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