Klimaatstatement banken
Update 2017

In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs in 2015
werd op 5 november 2015 het Klimaatstatement
banken ondertekend door de Nederlandse Vereniging
van Banken en diverse banken. Nederlandse banken
nemen klimaatverandering serieus en zetten
gezamenlijk verdere stappen. Het klimaatvraagstuk
vraagt een inzet van iedereen. Daarom roepen banken
het kabinet en andere stakeholders op om samen te
blijven werken aan oplossingen. Dit document betreft
een update van de laatste initiatieven van de banken
in 2017.
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ABN AMRO opende in 2017 haar circulair paviljoen Circl aan de
Zuidas en brengt alle eigen en gehuurde kantoren in 2023 naar
energielabel A.
ING, de Volksbank, Rabobank, van Lanschot, Triodos Bank en NIBC zijn
klimaatneutraal in hun bedrijfsvoering.
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ABN AMRO heeft haar beleid voor de financiering van elektriciteits
bedrijven aangescherpt, waarbij de bank steenkool uit haar kredietportfolio
volgens het ‘450 scenario’ van het Internationaal Energieagentschap (IEA)
gaat uitfaseren.
Rabobank neemt deel aan de TCFD pilot project en TCFD Working Group
(Taskforce Climate related Financial Disclosures).
ING rapporteerde in haar jaarverslag 2016 voor het eerst over de
hoeveelheid steenkool in haar portefeuille.
Triodos Sustainable Equity Fund heeft van Climetric, het wereldwijde
beoordelingssysteem voor de impact van fondsen, de hoogste score van
vijf bladeren ontvangen. Dit betekent dat Triodos Sustainable Equity Fund
tot de 8% beste fondsen van Europa behoort wat betreft klimaat
vriendelijke investeringen.
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Het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), bestaande uit de
banken en andere financiële instellingen, hebben samen open source
methodologieën ontwikkeld voor het meten van de CO2-voetafdruk van
investeringen en leningen. Hiermee kan de financiële sector de klimaat
impact van financieringen meten, maatregelen nemen en/of doelen
stellen.
De Volksbank was halverwege 2017 voor 25% klimaatneutraal en ASN
Bank 86% klimaatneutraal met de uitzettingen op hun bankbalans. In
2030 zullen beide banken 100% klimaatneutraal zijn.
Van Lanschot, ABN AMRO, ING, de Volksbank, NIBC, Triodos Bank en
de Rabobank publiceren sinds 2017 een volledig overzicht van kredieten
aan klanten waarin staat in welke bedrijfssectoren wat voor een soort
economische activiteiten worden gefinancierd, in lijn met het NVB
transparantieprotocol.
Triodos Bank en haar beleggingsfondsen financierden gezamenlijk 381
duurzame energieprojecten die in totaal de uitstoot van 1,7 miljoen ton
CO2 vermeden heeft en in totaal de elektriciteitsbehoefte voor 1,2 miljoen
Europese huishoudens opwekte.
BNG Bank publiceert op haar website een landkaart waarop duurzame
projecten, gefinancierd door de bank, per sector en per regio worden
weergegeven.

zijn transparant over
de klimaatimpact van
onze bedrijfsvoering en
werken aan continue
verbetering van energieefficiency

wegen duurzaamheid, klimaatimpact en
milieuschade mee in
onze financierings- en
investeringsbeslissingen
en werken toe naar
transparantie over de
(positieve en negatieve)
impact van onze leningen
en investeringen op
klimaatverandering

werken toe naar
transparantie over
de (positieve en
negatieve) impact
van onze leningen
en investeringen op
klimaatverandering
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Rabobank, KPMG en MVO Nederland werken samen om circulaire actie
plannen in het bedrijfsleven aan te jagen met als doel om in 2017 samen
met ondernemers 100 circulaire actieplannen te realiseren.
Rabobank plaatste in 2016 haar eerste eigen groenobligaties bij institutio
nele beleggers, ter waarde van 500 miljoen euro. Het zijn obligaties waarmee beleggers investeren in duurzame zonne- en windenergieprojecten.
ING nodigde in 2017 haar vastgoedklanten uit om mee op reis te gaan
naar de Noordpool om aandacht te vragen voor klimaatverandering.
BNG Bank heeft bij internationale beleggers duurzame obligaties geplaatst
ten behoeve van kredietverlening aan gemeenten en woningcorporaties. In
totaal heeft de bank sinds 2014 zes duurzame obligaties ter waarde van
4,1 miljard euro geplaatst. BNG Bank vergoot hiermee het bewustzijn over
duurzaamheid bij klanten en speelt in op de groeiende vraag van beleggers
naar duurzame obligaties.
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Rabobank lanceert de Rabobank Groenhypotheek, waarbij 50 miljoen
beschikbaar is gesteld voor het verduurzamen van woningen.
Van Lanschot is samen met MilieuCentraal een programma gestart om
bestaande en nieuwe hypotheekklanten te informeren over energie
besparende maatregelen in de eigen woning.
Van Lanschot heeft binnen Vermogensbeheer de nieuwe smaak
Duurzaam+ geïntroduceerd, waarbij klanten bewust kunnen kiezen om te
beleggen in ‘duurzame beleggingsfondsen’ met bedrijven met een lagere
CO2-footprint.
ING financiert vanaf 2017 alleen nog maar kantoorpanden die voldoen
aan een groen label.
ABN AMRO wil haar vastgoedklanten ondersteunen en heeft als doel
gesteld om met al het gefinancierd vastgoed in 2030 gemiddeld op een
energielabel A te komen. Om dit te bereiken worden aan bedrijven
persoonlijke verduurzamingsadviezen gegeven, is er een online tool
gelanceerd en worden verduurzamingsmaatregelingen aan een pand
100% gefinancierd.
ABN AMRO komt in 2017 met de online tool Energiebespaarcheck, zodat
woningeigenaren de voordelen zien om hun woning te verduurzamen.
De Volksbank en haar merken hebben al hun (hypotheek)klanten aan
geschreven met een aanbod zonnepanelen en duurzaam wonen geborgd
in het advies. Hiervoor is een klanttool ontwikkeld, hebben adviseurs een
opleiding ontvangen en zijn bestaande processen aangepast.
Triodos Bank en SolarAccess realiseren grootste ‘Zon op daken’-project op
de brouwerij van Heineken. Met de installatie van 8.800 additionele zonnepanelen komt de totale geïnstalleerde capaciteit op 3.3MWp, waarmee dit
het grootste zon-op-daken-project op een brouwerij ter wereld is.
BNG Bank biedt gemeenten een nieuw instrument om vastgoed te
verduurzamen: De Maatschappelijk Vastgoed Scan. Deze online tool
geeft gemeenten snel een overzicht van de noodzakelijke maatregelen
en bijbehorende kosten om vastgoed te verduurzamen.

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
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gaan de dialoog
en samenwerking met
de maatschappij aan
rondom de circulaire
economie, klimaat
adaptatie en -mitigatie
en de financiering
daarvan

ING, Triodos Bank, ABN AMRO en Rabobank steunen sinds 2017
Madaster, het kadaster voor de grondstoffen van materialen.
ING heeft een rapport gelanceerd over hoe waterschaarste in de wereld
te reduceren met circulaire economische oplossingen.
De Volksbank en haar merken gingen in 2017 samenwerkingsverbanden
aan met onder meer de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie
(NVDE) en de Europese Community of Practise for Finance and
Biodiversity.
ABN AMRO publiceerde het rapport ‘De cirkel is rond’ over de circulaire
toekomst van Nederland en de kansen en uitdagingen daarin.
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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
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moedigen de
Nederlandse regering
aan om klimaat als
topprioriteit te
beschouwen en werk
te maken van een
effectieve CO2-prijs

NIBC lanceerde in 2017 Europa’s eerste Climate Bond-certified Green
Loan voor MEP Werke en Delta Lloyd Asset Management.

Triodos Bank nam het initiatief om een Klimaatbrief op te stellen namens
de CEO’s van de banken en pensioenfondsen die naar alle dertien
fractievoorzitters in de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin werd benadrukt
dat voor een succesvolle duurzame transitie de krachten met de overheid
moeten worden gebundeld om de in het Akkoord van Parijs vastgestelde
klimaatdoelstellingen te halen.

9

moedigen de
Nederlandse regering
aan om in te zetten op
bindende, effectieve
Europese klimaat
doelstellingen
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moedigen de
Nederlandse regering
aan om bedrijven en
instellingen te stimuleren
en in staat te stellen om
hun CO2-uitstoot open
baar te maken, zodat
banken de klimaatimpact
beter mee kunnen nemen
in hun financierings- en
investeringsbeslissingen

