
Klimaatstatement banken

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

zijn transparant over de klimaatimpact van onze bedrijfs-
voering en werken aan continue verbetering van energie-
effi ciency

wegen duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in 
onze fi nancierings- 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 fi nanciering 
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, ook in haar hoedanigheid 
als toekomstig voorzitter van de EU, aan om in te zetten op 
bindende, effectieve Europese klimaatdoelstellingen1)

moedigen de Nederlandse regering aan om tijdens het 
EU-voorzitterschap klimaat als topprioriteit te beschouwen 
en werk te maken van een effectieve CO2-prijs2)

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 fi nancierings- en 
investerings beslissingen

1 Hiermee wordt bedoeld: doelstellingen die voldoende bescherming bieden tegen 
een gemiddelde mondiale temperatuurstijging van meer dan twee graden Celsius 
ten opzichte van de periode voor de industriele revolutie.

2 Hiermee wordt bedoeld: een prijs die hoog genoeg is om voldoende investeringen 
in o.a. duurzame energieopwekking en energiebesparing uit te lokken, om de lange 
termijn klimaatdoelen te behalen (80-95% emissiereductie in 2050/ niet meer 
dan twee graden Celsius temperatuurstijging ten opzichte van de periode voor de 
industriele revolutie.
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