
    

Klimaatstatement banken 
Update 2019

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 kunnen meenemen 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 Waterschaps bank N.V., SNS Bank NV,  
NIBC Bank en ABN AMRO Bank N.V..

In juli 2019 nam de financiële sector een 
belangrijke stap: ze ondertekende haar 
commitment aan de klimaatdoelen van het 
kabinet. Afgesproken is onder meer dat 
financiële instellingen gaan rapporteren over 
de klimaatimpact van hun financieringen en 
beleggingen. Banken zullen in uiterlijk 2022 
hun actieplannen inclusief CO2reductie
doelstellingen voor 2030 bekendmaken.

Op de VN Klimaattop in New York was de 
lancering van PCAF Global, dat hiermee 
wereldwijd navolging krijgt. Het tijdens de 
Klimaattop in Parijs door ASN Bank gestarte 
initiatief waarin Triodos Bank, ABN AMRO, 
de Volksbank, BNG Bank, FMO, NIBC, NWB 
Bank en Rabobank participeren om 

ING streeft naar het verdubbelen van haar 
portfolio klimaatfinancieringen. In 2018 
steeg deze met 13% tot 16.5 miljard euro. 
Ze introduceerde als eerste bank wereldwijd 
de Sustainability Improvement Derivative 
(SID), een derivaat met een credit spread 

ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank zijn 
ondertekenaars van de UNEP FI Principles 
for Responsible Banking, mede ontwikkeld 
door ING en Triodos Bank. Doel van de 
Principles is het beleid van banken in 
overeenstemming brengen met de klimaat
doelen van Parijs en de VN Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Rabobank is op lokaal 

ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen zijn 
118% klimaatneutraal. Daarnaast is ASN 
Bank waarschijnlijk de eerste bank ter wereld 
die zich tot doel stelde om in 2030 netto 
klimaatpositief te zijn in alle financieringen 
en beleggingen. In 2018 daalde ING’s 
kredietverlening aan kolenwinning met 25%, 
en die aan kolengestookte energiecentrales 
met 49%. Zowel NWB Bank als BNG Bank 
introduceerden een duurzaamheidsweging in 
hun kredietrisicoanalyse. Rabobank financier 
de in 2018 5 miljard euro in energieopwekking, 
waarvan 4 miljard euro in duurzame energie, 

klimaatimpact te meten, krijgt hiermee 
wereldwijd navolging. Tijdens de VN 
Klimaattop werd ook de internationale  
UNEP FI Principles for Responsible Banking 
Collective Commitment to Climate Action 
gelanceerd, waarbij ING en Triodos Bank 
betrokken waren. Triodos Bank rapporteerde 
in haar jaarverslag van 2018 als eerste  
over de CO2impact van haar leningen en 
beleggingen. ING publiceerde het eerste 
Terra Progress Report, met inzicht in 
hoeverre de leningenportefeuille in lijn 
is met de doelen van Parijs. Zeventien 
internationale banken, waaronder ING  
en ABN AMRO, testen nu de PACTA
methodologie van 2°C Investing Initiative.

gekoppeld aan duurzaamheidsprestaties. 
FMO is medebeheerder van het Dutch  
Fund for Climate and Development, een 
overheids fonds van 160 miljoen euro,  
gericht op klimaatmitigatie en adaptatie  
in ontwikkelings landen.

ABN AMRO, BNG Bank, ING, NIBC, NWB 
Bank, Rabobank, Triodos Bank en de 
Volksbank zijn klimaatneutraal in hun 
bedrijfsvoering. ABN AMRO stelde zich ten 
doel dat alle eigen panden in 2030 voldoen 
aan de Paris Proofnorm (maximaal 50 kWh 
per m² verbruik). De nieuwe hoofdkantoren 
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zoals in een Zeeuws windpark dat in 2021 
energie levert aan 825.000 huishoudens. 
FMO gaat haar investeringsportefeuille in  
lijn brengen met de Parijse doelstelling van 
maximaal 1,5 °C opwarming. Triodos Bank 
sloot 72 deals (totale waarde: 806 miljoen 
dollar) waarmee de bank voor het vierde jaar 
op rij de meeste clean energydeals sloot.  
In 2018 staan ook ING, Rabobank en ABN 
AMRO in de top 20 van banken die voorop
lopen in het financieren van duurzame 
energieprojecten.

NWB Bank doorbrak in 2019 als eerste partij 
in Nederland de grens van 10 miljard euro 
aan duurzame obligaties. De bank hoort 
hierdoor tot de wereldwijde kopgroep. De 
Volksbank gaf haar eerste senior preferred 
obligatie onder het Green Bond Framework 

De NVBpublicatie Meting van Klimaatimpact 
geeft voorbeelden van methodes om de 
klimaatimpact van bankportefeuilles te 
meten en daarover te rapporteren. Onder de 
vlag van het DNB Platform voor Duurzame 
Financiering onderzoekt de financiële sector 
(waaronder ABN AMRO, ING en Rabobank) 
de gevolgen van een invoering van een 

van ING en Triodos Bank zijn energiepositief 
en beide designs kregen met BREEAM 
Outstanding de hoogste duurzaamheids
certificering. Het NIBChoofdkantoor is 
gerenoveerd; het pand ging van energielabel 
G naar A. BNG Bank verminderde significant 
de eigen CO2voetafdruk over 2018, met 12%.

niveau actief betrokken bij het opzetten  
van energiecoöperaties voor het opwekken 
van groene energie. Daarnaast organiseren 
banken regelmatig dialoogbijeenkomsten  
met belanghebbenden, zoals tijdens de BNG 
Bank Duurzaamheidsdag en het Springtij 
Forum, waarvan FMO, ING, ABN AMRO, 
NWB Bank en Rabobank partner waren.

uit, met een omvang van 500 miljoen euro. 
Beleggers tekenden in voor circa 1,7 miljard 
euro. Het Rabobank Green Bond Framework 
is in lijn gebracht met de laatste EU
standaarden, zoals de voorgestelde EU Green 
Bond Standard.

CO2prijs voor de financiële sector, en  
hoe die kan bijdragen aan een geleidelijke 
transitie. De NVB en individuele banken 
spreken regelmatig met overheden, maat
schappelijke organisaties en andere belang
hebbenden, waarbij zij een actieve en 
verbindende rol spelen.

In aanvulling op de eerdere Standaardakte 
Zonnepanelen publiceert de NVB binnenkort 
twee variantakten voor leaseconstructies en 
voor bedrijven op erfpachtgrond. Hiermee 
wordt de financiering van zonnepanelen  
op bedrijfsdaken vereenvoudigd.  
ABN AMRO introduceerde de Duurzaam 
Wonen Hypotheek. De bank streeft in haar 

Missie 2030 naar een gemiddeld energie
label A voor onroerend goed. Triodos Bank 
verstrekt hypotheken aan bewoners van 
Schoonschip – de duurzaamste woonwijk  
van Europa. De Volksbankmerken schreven 
een gezamenlijke visie op duurzaam wonen, 
als bijdrage aan groen wonen in Nederland. 
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