
    

Klimaatstatement banken 
Initiatieven oktober 2017 – november 2018

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

zijn transparant over de klimaatimpact van onze bedrijfs
voering en werken aan continue verbetering van energie
efficiency

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 
klimaat verandering

moedigen onze klanten waar mogelijk aan om hun CO2
uitstoot 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

moedigen de Nederlandse regering aan om klimaat als 
topprioriteit te beschouwen en werk te maken van een 

effectieve CO2prijs

moedigen de Nederlandse regering aan om in te zetten op 
bindende, effectieve Europese klimaatdoelstellingen 

moedigen de Nederlandse regering aan om bedrijven en 
instellingen te stimuleren en in staat te stellen om hun 

CO2uitstoot openbaar te maken, zodat banken de 
klimaatimpact beter mee kunnen nemen in hun  

financierings en investeringsbeslissingen  

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 
FinancieringsMaatschappij voor 
Ontwikkelings landen N.V., Nederlandse 
Waterschapsbank N.V., SNS Bank NV,  
NIBC Bank en ABN AMRO Bank N.V..

Bekijk ook de voorgaande Klimaatstatements.

Deze zomer tekenden acht banken met 
andere financiële instellingen de
‘Spitsbergen ambitie 20182020’, waarin  
zij aangeven de klimaatimpact van hun 
financieringen en beleggingen te gaan meten 
en hierover te rapporteren. ING lanceerde dit 
jaar de Terra Approach, waarin de bank op 
basis van een weten schap pelijke opensource 
analyse kijkt hoe het wereld wijde portfolio 
aan leningen van de bank verduurzaamd kan 
worden. Op basis van deze analyse wordt er 

De NVB vergemakkelijkte de financiering van 
zonnepanelen op de daken van bedrijven met 
de standaardakte Zonnepanelen. Alle banken 
informeren hun hypotheek klanten over de 
mogelijkheden om hun woning te verduur
zamen. Daarnaast heeft Triodos Bank samen 
met het Waarborgfonds Eigen Woningen een 
serie trainingen georganiseerd over verduur
zamings financiering voor onafhankelijke 
hypotheek adviseurs met als doel klanten 
optimaal te adviseren. De Volksbank heeft 

Bij de onderhandelingen van het Klimaat
akkoord zet de NVB in op een ambitieuze 
aanpak om de nationale CO2uitstoot terug te 
brengen. Daarnaast organiseren de banken 
regelmatig bijeenkomsten waarin ze in 
gesprek gaan met overheden, bedrijven, 
Ngo’s en andere betrokkenen over duur
zaamheid. De jaarlijkse stakeholder dialoog 
van Van Lanschot Kempen staat bijvoorbeeld 
in 2018 volledig in het teken van klimaat
verandering en Triodos Bank organiseert in 
Pakhuis de Zwijger een serie debatten over 
de financiering van het Klimaatakkoord. 

ABN AMRO, de Volksbank, BNG Bank, FMO, 
ING, NIBC, NWB Bank, Rabobank, Triodos 
Bank en Van Lanschot Kempen hebben allen 
een publiek toegankelijk duurzaamheids
beleid. De Volksbank wil in 2030 met alle 
investeringen netto klimaatneutraal zijn  
en ASN Bank wil dan klimaatpositief zijn. 
De NWB Bank behoort tot de kopgroep  
van uitgevers van Green Bonds wereldwijd.  
Hun waterobligaties financieren projecten  
die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaat

op sectorniveau gekeken welke maatregelen 
nodig zijn om de op warming van de aarde 
onder de grens van 2 graden te houden.  
ABN AMRO, FMO, Rabobank, Triodos Bank, 
Van Lanschot Kempen en de Volksbank 
werkten het afgelopen jaar binnen het 
Plat form Carbon Accounting Financials 
verder aan hun methode om inzicht te  
bieden in hun klimaatimpact. Ook FMO 
ontwikkelt een methode om hun portfolio  
te verduurzamen.

490.000 klanten benaderd met een aanbod 
om zonnepanelen te laten installeren. 
Sinds begin dit jaar zijn experts vanuit de 
bankensector actief in de Taakgroep 
Financiering en aan diverse tafels van het 
Klimaatakkoord, om de energietransitie mede 
vorm te geven en te borgen dat de plannen 
uitvoerbaar en financierbaar zijn.  
Van Lanschot Kempen biedt klanten sinds 
begin 2018 de mogelijkheid tot impact 
investing. 

ING, FMO, NIBC, NWB Bank, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank zijn klimaatneutraal  
in hun bedrijfsvoering, BNG Bank is van plan dit te bereiken in 2020, Van Lanschot Kempen 
heeft in zijn bedrijfsvoering meer dan 30% CO2 reductie gerealiseerd sinds 2011 en  
ABN AMRO brengt alle eigen en gehuurde kantoren voor 2023 naar energielabel A.
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adaptatie en biodiversiteit. Triodos Bank 
heeft voor het derde jaar op rij in 2017 
wereldwijd de meeste clean energy deals 
afgesloten: de bank financierde 68 deals met 
een totale waarde van 615 miljoen euro. Ook 
de Rabobank, ING en FMO stonden in 2017 
in deze top 20 van banken die voorop lopen 
in de financiering van duurzame energie. 
ABN AMRO is bij de Green Bond Awards 
2018 uitgeroepen tot Lead Manager of the 
Year.

De NVB ondertekende de Green Deal Zorg, 
waarin de banken samenwerken met onder 
andere zorgaanbieders en de overheid om  
het vastgoed in de zorgsector betaalbaar te 
verduurzamen.
BNG Bank heeft inmiddels meer dan 
600.000 zonnepanelen gefinan cierd.  

ING Real Estate Finance stimuleert vastgoed
beleggers om energieverspilling tegen te 
gaan. Met de gratis ING Energierobot worden 
besparingsmogelijk heden geïdentificeerd en 
worden klanten aangezet de CO2uitstoot van 
hun vastgoed te verminderen. 

De NVB draagt bij aan de ontwikkeling van 
een Europese standaard voor Green Bonds in 
het kader van het Europese Sustainable 
Finance Action Plan.
ABN AMRO, ING en Rabobank hebben 
financieringsrichtlijnen voor de circulaire 
economie aangeboden aan het kabinet en 
gepresenteerd bij het UN HighLevel Political 
Forum. Hiermee nemen deze banken het 
initiatief om op mondiaal niveau de behoefte 
aan circulaire financiering inzichtelijk te 
maken en aan te jagen. 

In de Spitbergen ambitie en het NVB positon 
paper over het klimaatakkoord moedigen de 
banken de Nederlandse overheid aan om een 
stevig klimaatakkoord neer te zetten om voor 
2030, en zo mogelijk eerder, een reductie 
van 49% te realiseren in de uitstoot van CO2. 
De NVB heeft daarbij ook gepleit voor 
wettelijke ingrepen om verduurzaming van 
vastgoed te stimuleren.
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