
De Nederlandse financiële sector (banken, pensioenfondsen, 

verzekeraars en vermogensbeheerders) draagt volop bij aan de 

klimaatdoelen van het kabinet. De klimaatdoelen zijn opgesteld om 

de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve 

wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Ruim  

50 financiële instellingen hebben zich gecommitteerd om vanaf 

boekjaar 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun 

relevante financieringen en beleggingen. Bovendien hebben 

financiële instellingen zich verplicht om uiterlijk in 2022 hun 

actieplannen en doelstellingen bekend te maken die bijdragen  

aan het Akkoord van Parijs.

Als collectief en individueel zijn banken voortvarend aan de slag 

gegaan. Dit overzicht laat voorbeelden zien van gezamenlijke 

initiatieven uit de bankensector. Daarnaast geeft het overzicht  

ook voorbeelden van hoe verschillende banken al meten. Ruim de 

helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment 

ondertekenden, rapporteren al (gedeeltelijk) over CO2-gehaltes is 

recent aangetoond. Tenslotte biedt het overzicht voorbeelden van 

acties van de inspanningen van de individuele banken. In 2021 

komt een sectorrapportage uit die meer inzicht geeft van de 

financiële sector als geheel.

Klimaatcommitment banken 2020 
Inzicht meetmethoden en acties bankensector
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•	 ABN AMRO rapporteert door middel van de 
PCAF methodiek en brengt de portefeuilles  
in lijn met de klimaatdoelen van Parijs. De 
klimaatimpact wordt uitgebreid gemeten (ook 
scope 3) en daarnaast ook in geld uitgedrukt 
gerapporteerd in het Impact Report.

•	 ASN Bank en de Volksbank hebben al een 
duurzame balans dankzij het strikte duurzaam-
heidsbeleid waarin niet-duurzame activiteiten 
worden uitgesloten. Het doel is een 
klimaatpositieve bankbalans in 2030.

•	 BNG Bank heeft in 2019 de eerste meting 
volgens de PCAF methodiek uitgevoerd. Op de 
toegepaste methodiek is reasonable assurance 
van de externe accountant verkregen. Van ruim 
90% van de kredietportefeuille kon de CO2-
impact worden berekend. Eind 2020 worden 
de resultaten van de tweede meting verwacht.

•	 ING rapporteert jaarlijks over de voortgang op 
het commitment om de leningenportefeuille  
in lijn te brengen met de klimaatdoelen van 
Parijs. In september 2019 heeft ING haar 
eerste voortgangsrapport gepubliceerd. Het 
tweede Terra Progress Report is begin oktober 
2020 gepubliceerd. Daarnaast publiceert ING 
sinds 2017 volgens de TCFD-aanbevelingen in 
het jaarverslag en is dit jaar het eerste Climate 
Risk Report uitgebracht.

•	 NIBC publiceerde in 2020 haar eerste TCFD-
rapport dat inzicht geeft in klimaatrisico’s 
gerelateerd aan balansposities en eigen 
activiteiten.  NIBC werkt al een aantal jaren 
aan de klimaatrisico’s in haar portefeuilles en 
heeft al flinke vorderingen gemaakt om de 
balans koolstofarm te maken. NIBC draagt 
actief bij aan PCAF en gebruikt PCAF om haar 
portefeuilles in kaart te brengen.

•	 NWB Bank heeft dit jaar voor 93% van de 
kredietportefeuille de CO2-uitstoot in kaart 
gebracht volgens de PCAF methodiek.

•	 Rabobank heeft in haar jaarverslag 2019  
voor het eerst in lijn met de aanbevelingen  
van de TCFD gerapporteerd. Daarnaast heeft 
Rabobank recent met de PCAF methodiek  
een eerste verkenning gedaan van de klimaat-
impact van haar Nederlandse krediet-
portefeuille. Tevens is Rabobank transparant 
over haar klimaataanpak, klimaatambities en 
klimaatgerelateerde producten en services per 
business line in haar klimaatpublicatie.

•	 Triodos Bank rapporteerde in haar jaarverslag 
2018 voor het eerst over de CO2-impact van 
een belangrijk deel van haar leningen en 
investeringen. In het jaarverslag 2019 heeft 
Triodos de rapportage over de CO2-impact 
uitgebreid naar 100% van haar leningen en 
investeringen.

Voorbeelden meten en rapporteren 

Voorbeelden gezamenlijke initiatieven bankensector

•	 Met	het	Sectorcollectief Duurzaam Wonen wordt het belang van de verduurzaming van de eigen 
woning nog beter onder de aandacht gebracht door hypotheekadviseurs een opleiding Adviseur 
Duurzaam Wonen aan te bieden.

•	 De	Werkgroep	Klimaatrisico,	verenigd	onder	het	Platform voor Duurzame Financiering, publiceerde 
een bloemlezing waarin zij beschrijven hoe ze klimaatrisico’s in hun portefeuilles managen en wat 
hierbij de belangrijkste inzichten en uitdagingen zijn.

•	 De	UNEP Finance Initiative Principles for Responsible Banking vormen het raamwerk voor het 
Collective Commitment to Climate Action waar zich 37 internationale banken bij hebben 
aangesloten, waaronder een aantal Nederlandse banken.
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ABN AMRO

•	 Heeft	in	de	publicatie	Guiding a bank’s energy 
portfolio to Paris haar energie portefeuille 
gebenchmarkt tegen het ‘Paris Agreement 
objective’ en inzichtelijk gemaakt hoe ze met 
haar energieklanten Paris Proof kan worden.

•	 Heeft	een	nieuw	Klimaatstatement 
gepubliceerd waarin ze aangeeft dat ze de 
transitie ondersteunt naar een ‘net zero 
economy in 2050’.

•	 Maakt	daarnaast	goede	voortgang	met	haar	
Missie	2030	strategie, waarbij het gemiddelde 
energielabel van de hypotheekportefeuille naar 
energielabel A wordt gebracht.

ASN Bank / de Volksbank

•	 ASN	Groenprojectenfonds	financiert	het	
grootste drijvende zonnepark van Europa.

•	 Namens	Environmental	Finance	heeft	de	
Volksbank de green bond of the year prijs 
ontvangen en in juli 2020 als eerste bank in 
Europa groene Tier 2-obligaties uitgegeven. 

•	 Platform	Woningverbeteraars is dit jaar live 
gegaan om particuliere woningeigenaren 
compleet te ontzorgen in de verduurzaming.

BNG Bank

•	 Gemeenten	en	corporaties	met	de	hoogste	
duurzaamheidsscore komen in aanmerking 
voor financiering vanuit de Sustainable 
Municipalities	Bond en de Sustainability Bond 
Social Housing. 

•	 BNG Duurzaamheidsfonds (uitgevoerd door 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) financiert 
kleinschalige, zakelijke initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen 
van gemeenten of provincies.

•	 Tot	medio	2019	heeft	BNG	Bank	gratis	de	
Maatschappelijke	Vastgoed	Scan aan hun 
klanten ter beschikking gesteld. In totaal is 
hiermee 5 miljoen m2 aan oppervlakte 

geanalyseerd op de mogelijkheden tot 
verduurzaming en reductie van de CO2 
uitstoot.

ING

•	 Verstrekt	geen	nieuwe	financieringen	voor	
kolengestookte energiecentrales of kolen-
mijnen en bouwt de bestaande af naar 
nagenoeg nul in 2025. In 2019 nam de 
directe blootstelling hieraan af met 22%. 

•	 Heeft	miljarden	aan	financieringen	uitstaan	 
in energieprojecten. Van windparken, zonne-
energie en geothermie tot energie-efficiëntie in 
de gebouwde omgeving en in productielijnen, 
elektrische voertuigen en circulaire oplossingen. 
Zo heeft ING in 2019 voor 11,19 miljard 
gefinancierd aan hernieuwbare elektriciteits-
productie.

•	 Verschillende	duurzame	financieringsproducten	
zijn ontwikkeld om een overgang naar een 
bedrijfsvoering in lijn met de internationale 
klimaatdoelstellingen te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld Green Bonds en de Sustainability 
Improvement Loan, waarbij de rente omlaag 
gaat als de duurzaamheidsafspraken gehaald 
worden.

NIBC Bank

•	 Heeft	Lot Hypotheken gelanceerd, een nieuw 
hypotheeklabel dat duurzaamheid toegankelijk 
en betaalbaar wil maken voor huiseigenaren.

•	 Is	volledig ESG compliant CLO (collateriali-
sering	van	leningverplichtingen).	Met	als	doel	
het aantal duurzame investeringen te vergroten 
en de transparantie op de markt voor leveraged 
leningen te vergroten.

•	 Heeft	de	eigen	bedrijfsvoering	verduurzaamd	
door middel van investeringen in energie-
efficiëntie van het hoofdkantoor in Den Haag 
en het gebruik van 100% duurzame energie  
in alle NIBC kantoorlocaties wereldwijd.

 

Voorbeelden acties waaronder klimaatdoelen  
en financieringen

https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/040_Duurzaamheid/080_Reporting/2020/ABN_AMRO_Guiding_Energy_Portfolio_to_Paris_2020.pdf
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/040_Duurzaamheid/080_Reporting/2020/ABN_AMRO_Guiding_Energy_Portfolio_to_Paris_2020.pdf
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/040_Duurzaamheid/070_Sustainability_policy/ABN_AMRO_Climate_Statement.pdf
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/010_About_ABN_AMRO/Annual_Report/2019/ABN_AMRO_Integrated_Annual_Review_2019.pdf#page=36
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/asn-groenprojectenfonds-financiert-grootste-drijvende-zonnepark-van-europa.html
https://www.environmental-finance.com/content/awards/green-social-and-sustainability-bond-awards-2020/winners/green-bond-of-the-year-bank-de-volksbank.html
https://www.devolksbank.nl/pers/de-volksbank-geeft-als-eerste-bank-in-europa-met-succes-achtergestelde-groene-tier-2-obligaties-uit
https://www.woningverbeteraars.nl
https://www.bngbank.com/funding/sustainability-bond
https://www.bngbank.com/funding/sustainability-bond
https://www.bngbank.com/funding/sustainability-bond-social-housing
https://www.bngbank.com/funding/sustainability-bond-social-housing
https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl
https://www.bngbank.nl/financiering/maatschappelijk-vastgoed-scan
https://www.ing.com/Newsroom/News/ING-further-sharpens-coal-policy-to-support-transition-to-low-carbon-economy.htm
https://www.ing.com/Newsroom/News/ING-further-sharpens-coal-policy-to-support-transition-to-low-carbon-economy.htm
https://www.ing.com/Sustainability/Our-Stance/Energy.htm
https://www.ing.com/Newsroom/News/Press-releases/ING-publishes-second-progress-report-on-climate-alignment.htm
https://www.ing.com/Sustainability/Sustainable-business/ING-Green-Bond.htm
https://new.ingwb.com/en/sustainable-finance/sustainability-improvement-loans
https://new.ingwb.com/en/sustainable-finance/sustainability-improvement-loans
https://www.nibc.nl/over-nibc/nieuws/nieuws/nibc-expands-originate-to-manage-business-with-new-mortgage-label/
https://www.nibc.com/about-nibc/newsroom/newsroom/nibc-brings-the-first-clo-fully-compliant-with-esg-best-practices
https://www.nibc.com/about-nibc/sustainability/


NWB Bank

•	 Waterschappen	lopen	voorop	bij	het	beperken	
van het eigen energieverbruik, het zelf 
opwekken van duurzame energie en het 
terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. 
Het doel is om vanaf 2025 volledig energie-
neutraal te zijn. Uit de Klimaatmonitor 
waterschappen blijkt dat Waterschappen goed 
op schema liggen.

•	 Sinds	2019	is	NWB	Bank	ook	actief	in	de	
directe financiering van duurzame energie-
projecten en van infrastructuur die cruciaal is 
voor duurzame energie, zoals warmtenetten. 
Overheidsinstellingen en bedrijven die over 
SDE subsidie beschikken, kunnen bij NWB 
Bank terecht voor (project)financiering. 
Voorbeelden hiervan zijn zon- en windenergie, 
maar ook bijvoorbeeld aquathermie.

•	 In	totaal	heeft	NWB	Bank	al	meer dan 115 
miljard aan SRI-obligaties (Socially Responsible 
Investing) uitgegeven. Daarmee zijn ze de 
grootste uitgever van duurzame obligaties in 
Nederland. Ook internationaal zijn ze als bank 
een toonaangevende uitgever van SRI-obligaties 
binnen de groep van SSA (Sovereigns, Supra
nationals and Agencies). NWB Bank heeft zich 
gecommitteerd om minimaal 25% van de 
jaarlijkse funding op te halen met duurzame 
obligaties.

Rabobank

•	 Rabobank	wil	het	haar	hypotheekklanten	
makkelijker maken om de eigen woning te 
verduurzamen. Hiervoor hebben ze verduur-
zamingsadviesbureau The Sustainables 
overgenomen om duurzame woonoplossingen 
te ontwikkelen.

•	 Bouwfonds	Property	Development	(een	
Rabobank-dochter) ontwikkelt het eerste dorp 
in Nederland dat op een klimaatdijk wordt 
gebouwd. Het dorp Reeve wordt op deze 
robuuste waterkering gebouwd en gaat ruimte 
bieden voor 600 woningen.

•	 Banking for Impact on Climate in Agriculture 
wordt door Rabobank opgezet om met een 
groep internationale banken, wetenschappers 
en experts koolstofvoetafdruk methodologieën 
en klimaatdoelstellingen in de landbouwsector 
te ontwikkelen om daarmee te kunnen sturen 
naar een koolstofarme transitie van de sector.

Triodos Bank

•	 In	2020	was	Triodos	Bank	voor	het	vijfde	jaar	
op rij lead arranger van de meeste clean 
energy-deals wereldwijd.

•	 Per	1	augustus	2020	heeft	Triodos	Bank	het	
maximale leenbedrag voor een onzuinige 
woning verlaagd. Door de leenruimte voor 
onzuinige woningen te verlagen in combinatie 
met een gunstig rentetarief voor bijlenen voor 
verduurzaming, wil Triodos Bank huiseigenaren 
stimuleren energie te besparen. 

•	 De Energiebespaartool is geschikt voor starters, 
doorstromers en oversluiters en is van toe-
passing op alle hypotheekvormen van Triodos 
Bank. De rekentool berekent het effect van 
onder andere (extra) rentelasten die ontstaan 
door financiering, de afschrijving op bijvoor-
beeld zonnepanelen of een warmtepomp en  
de te verwachten kostenbesparing door lager 
energieverbruik. Hiermee hoopt Triodos Bank 
nog meer mensen in beweging te brengen om 
hun huis energiezuiniger te maken.
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