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De Nederlandse financiële sector 
– banken, pensioenfondsen, 
vermogensbeheerders en 
verzekeraars – draagt volop bij  
aan het tegengaan van klimaat
verandering. Elf banken onder
tekenden in 2019 het Klimaat
commitment en dragen al jaren 
volop bij aan het tegengaan van 
klimaatverandering. In het 
commitment is afgesproken hoe  
de financiële sector actief gaat 
bijdragen aan het Klimaatakkoord 
van Parijs en aan het Nederlandse 
Klimaatakkoord. 

BEKIJK DE VOORBEELDEN



Individueel en samen zijn banken voortvarend aan 
de slag gegaan. Dit overzicht laat zien hoe banken 
meten en rapporteren en geeft voorbeelden van 
concrete klimaatacties van de individuele banken.

Meten en rapporteren

•	 ABN AMRO heeft haar klimaatimpact uitgebreid 
gemeten en met haar impactrapportage inzich
telijk gemaakt hoeveel waarde bepaalde bank
activiteiten toevoegen en bijdragen aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties.

•	 ASN Bank en de Volksbank hebben zowel de 
totale CO2uitstoot van alle activa van de balans 
berekend als de totale vermeden CO2uitstoot. 
De Volksbank wil in 2030 klimaatneutraal zijn, 
ASN Bank wil in uiterlijk 2030 netto klimaat
positief zijn.

•	 BNG Bank heeft haar methodologie aange
scherpt en de datakwaliteit voor CO2emetingen 
van publieke partijen verder weten te verbeteren. 
Voor de kredietportefeuille zijn de CO2emissies 
in kaart gebracht.

•	 FMO heeft voor het eerst gerapporteerd over het 
CO2gehalte van de portefeuille aan de hand van 
de PCAFmethodiek. Voor de berekening werd 

gebruik gemaakt van het Joint Impact Model.
•	 ING publiceert sinds 2018 klimaatrapportages 

en dit jaar voor het eerst een geïntegreerde 
klimaat en klimaatrisicorapportage. In het 
rapport wordt de progressie gerapporteerd van 
het in lijn brengen van de portefeuilles met netto 
nul broeikasgasemissies in 2050, maar ook 
inzichtelijk gemaakt hoe klimaatrisico’s ING 
raken en wat daartegen wordt gedaan.

•	 InsingerGilissen heeft in 2020 voor het eerst  
de CO2voetafdruk en de CO2intensiteit in  
kaart gebracht voor het grootste deel van hun 
portfolio. 

•	 NIBC publiceerde in 2020 haar tweede TCFD
rapport dat inzicht geeft in klimaatrisico’s 
gerelateerd aan haar balansposities en in de 
eigen activiteiten en is doorgegaan met het 
verminderen van haar blootstelling aan fossiele 
brandstoffen (67% sinds eind 2015).

•	 NWB Bank heeft door middel van het toepassen 
van de PCAFmethodologie voor 94,5% van haar 
kredietportefeuille de CO2euitstoot in beeld.

•	 Rabobank licht in het rapport Climate Commit
ment toe wat hun progressie is op het meten  
van de klimaatimpact. Daarnaast is een TCFD 
rapport in het jaarverslag opgenomen, dat ook 
een externe financiële controle heeft ondergaan.

Om de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te 
verminderen, moet de opwarming van de aarde worden beperkt  
tot minder dan 2°C. De Nederlandse overheid heeft als doel om  
de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte  
van 1990 om in lijn te zijn met Parijs. De banken hebben zich 
gecommitteerd bij te dragen door de transities mede te financieren, 
de klimaatimpact van hun portefeuilles te meten en erover te 
rapporteren en actieplannen, inclusief reductiedoelstellingen,  
uit te werken voor 2030.
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https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/2zR80rifcwjQsML9vP5XFQ/6dbe49127fd5d34dec98115e2fbde240/ABN_AMRO_Guiding_a_Bank-s_Portfolio_to_Paris.pdf
https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/2zR80rifcwjQsML9vP5XFQ/6dbe49127fd5d34dec98115e2fbde240/ABN_AMRO_Guiding_a_Bank-s_Portfolio_to_Paris.pdf
https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/7imjY5fyavgsH2nwwjH2I5/236210cbd95ee42592e864c8fbcefa64/ABN_AMRO_____Impact_Report_2020.pdf#page=12
https://www.devolksbank.nl/pers/halfjaarresultaten-2021
https://www.bngbank.nl/Nieuwspaginas/CO2-uitstoot-klanten-BNG-Bank-gedaald
https://annualreport.fmo.nl/2020/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210423194036/Annual_Report_2020_v8252.pdf
https://www.jointimpactmodel.org
https://www.ing.com/Newsroom/News/Press-releases/ING-publishes-first-integrated-climate-report.htm
https://www.ing.com/Newsroom/News/Press-releases/ING-publishes-first-integrated-climate-report.htm
https://www.insingergilissen.nl/getmedia/d9359ba5-4618-406f-9dac-0331eef59c33/20210629-insingergilissen-onze-rapportage-voor-het-klimaatakkoord.pdf
https://www.nibc.com/media/2746/nibc-2020-tcfd-report.pdf
https://www.nibc.com/media/2746/nibc-2020-tcfd-report.pdf
https://nwbbank.com/nieuws/nwb-bank-heeft-klimaatimpact-voor-945-van-de-kredietportefeuille-beeld
https://nwbbank.com/nieuws/nwb-bank-heeft-klimaatimpact-voor-945-van-de-kredietportefeuille-beeld
https://www.rabobank.com/en/images/rabobank-climate-commitment-disclosure-of-progress-2020.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/rabobank-climate-commitment-disclosure-of-progress-2020.pdf


•	 Triodos Bank rapporteert sinds 2018 de impact 
van haar portefeuille en sinds 2019 de volledige 
portefeuille van Triodos Bank en Triodos Invest
ment Management. In 2020 en ook in 2021 is 
verder onderzocht hoe de bank de datakwaliteit 
van bepaalde sectoren, waaronder landbouw, 
kan verbeteren.

Acties waaronder klimaatdoelen 
en financieringen

ABN AMRO
•	 Maakt progressie met haar Missie 2030 strategie, 

waarbij het gemiddelde energielabel van de hypo
theekportefeuille naar energielabel A wordt ge  
bracht. Het gemiddeld energielabel van woningen 
in de portfolio steeg van energielabel D naar C.

•	 Lancering van duurzaam investeringsfonds 
Sustainable Impact Fund van €425 miljoen. Het 
fonds gaat bedrijven met een bewezen business
model, die actief zijn in duurzame transities, 
helpen om de volgende groeifase te bereiken.

•	 Financiering van het drijvend klimaatcentrum  
van de Verenigde Naties in Rotterdam. Volledig 
gebouwd van demontabel hout, zelfvoorzienend 
en energieneutraal gerealiseerd.

ASN Bank en de Volksbank 
•	 Ontwikkelden	de	meetmethode	Construction 

Stored Carbon om koolstofvastlegging in gebou
wen te meten.

•	 Platform	Woningverbeteraars is doorontwikkeld 
en geeft nog nauwkeuriger advies. Via campag
nes op het platform krijgen klanten voordelen op 
o.a. de aanleg van een groen dak, zonnepanelen 
en isolatiemaatregelen.

•	 ASN	Groenprojectenfonds	financierde	windpark 
Egchelse Heide waarmee een groot deel van het 
Limburgse Peel en Maasgebied wordt voorzien 
van duurzaam opgewekte stroom. Verder steunt 
ASN de groei van MisterGreen, een bedrijf dat 
leasecontracten voor elektrische auto’s aan
biedt.

BNG Bank
•	 Ontwikkelt	een	methodologie	om	maatschappe

lijke impact te meten op basis van objectief 
meetbare indicatoren, zoals gepubliceerd door 
CBS, Monitor Brede Welvaart en Aedes. Hiervoor 

wordt ook deelgenomen aan de SDGChallenge 
om samen met studenten impact te maken op 
de SDGs.

•	 Heeft	een	Socially Responsible Investing (SRI) 
obligatie uitgegeven ter grootte van € 2 miljard. 
De opbrengst van de obligatie wordt gebruikt 
voor leningen voor alle SDGgerelateerde 
uitgaven van Nederlandse gemeenten.

•	 Financiering	van	een	nieuwe	bedrijfshal	van	
afvalverwerkingsbedrijf Omrin met een zoge
heten ‘Danotrommel’. Met deze grote trommel 
kan huishoudelijk afval omgezet worden in ruim 
6 miljoen m3 biogas. 

FMO
•	 Ruim	een	derde	van	FMO’s	portfolio,	zo’n	€	3.9	

miljard, waren klimaatgerelateerde investerin
gen in 2020. Hiermee levert FMO in volume een 
grote bijdrage aan klimaatfinanciering in 
opkomende markten. 

•	 Committeerde	zich	middels	het	Position State
ment on Fossil Fuels in Direct Investments tot 
het uitsluiten van directe investeringen in 
fossiele brandstoffen. Met het oog op FMO’s 
ontwikkelingsmandaat houdt de bank zich aan 
een transitieperiode van vijf jaar voor enkele 
uitzonderingen die voldoen aan bepaalde 
transitie criteria, zoals elektriciteitsproductie  
op basis van gas en offgrid energiesystemen.

•	 FMO	zet	zich	voortdurend	in	om	samen	met	
partners de nodige private middelen te  
mobiliseren om klimaatmitigatie en adaptatie 
doelstellingen te halen, zoals het Dutch Fund 
for Climate and Development. 

ING
•	 Was	joint	sustainability	coordinator	in	de	groot

ste duurzaamheidsgerelateerde doorlopende 
kredietfaciliteit die ooit is uitgegeven ter waarde 
van $ 10,1 miljard. De voorwaarden van zo’n 
lening hangt af van de duurzaamheidsprestaties 
van de kredietnemer.

•	 Heeft	als	lead	arranger	opgetreden	bij	het	
sluiten van de financiering van een Duitse 
offshore windpark dat 290.000 inwoners zal 
gaan voorzien van groene energie. 

•	 FrieslandCampina,	de	grootste	zuivelcoöperatie	
ter wereld, heeft met ING voorwaarden vast
gelegd om de rente van een duurzame lening  
(€ 300 miljoen) elk jaar dat zij haar duurzaam
heidsdoelen haalt, te verlagen.
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https://www.annual-report-triodos.com/2020/executive-board-report/impact-and-financial-results/climate-impact-of-our-loans-and-funds-investments/our-financed-emissions
https://www.annual-report-triodos.com/2020/executive-board-report/impact-and-financial-results/climate-impact-of-our-loans-and-funds-investments/our-financed-emissions
https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/ZPL95gLg9RUZs6WODxSZq/0d47f38ae5e3a41bb1123d6f0a2a4874/ABN_AMRO_____Integrated_Report_2020.pdf#page=43
https://www.abnamro.com/nl/nieuws/abn-amro-lanceert-sustainable-impact-fund
https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/klimaatbestendig-bouwen-noodzakelijk-en-economisch-rendabel
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/meetmethode-asn-bank-en-climate-cleanup-om-klimaatimpact-houtbouw-te-berekenen.html
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/meetmethode-asn-bank-en-climate-cleanup-om-klimaatimpact-houtbouw-te-berekenen.html
https://www.woningverbeteraars.nl
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/opening-windpark-egchelse-heide-duurzaam-opgewekte-stroom-voor-omwonenden.html
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/opening-windpark-egchelse-heide-duurzaam-opgewekte-stroom-voor-omwonenden.html
https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/nieuwe-financiering-asn-bank-mistergreen-geeft-gas-op-transitie-in-zakelijke-automarkt.html
https://university.sdg-challenge.com
https://www.bngbank.nl/nieuwspaginas/halfjaarbericht-2021---kredietverlening-bng-bank-op-koers
https://www.bngbank.nl/magazine/Overig/Nieuwe-investeringen-van-Omrin
https://www.fmo.nl/news-detail/42c0e92e-830a-4b90-884f-5bbd3601a242/fmo-takes-important-step-in-its-climate-action-(sdg13)-commitment
https://www.fmo.nl/news-detail/42c0e92e-830a-4b90-884f-5bbd3601a242/fmo-takes-important-step-in-its-climate-action-(sdg13)-commitment
https://thedfcd.com
https://thedfcd.com
https://newsroom.ing.be/ing-deel-van-grootste-duurzaamheidslening-ooit
https://newsroom.ing.be/ing-deel-van-grootste-duurzaamheidslening-ooit
https://newsroom.ing.be/ing-deel-van-grootste-duurzaamheidslening-ooit
https://www.ing.com/Newsroom/News/Sustainability-linked-success.htm


InsingerGilissen / Quintet Private Bank
•	 Samen	met	Robeco	lanceerde	Quintet	een	van	

Europa’s eerste groene obligatiefondsen in 
dollars, met een initieel commitment van 
Quintet	van	€	125	miljoen,	als	antwoord	op	de	
verwachte groei van de Amerikaanse markt op 
dit gebied.

•	 Daarnaast	is	Quintet	een	partnership aangegaan 
met de grote Europese vermogensbeheerder 
Amundi om duurzame investeringen in op
komende markten te versnellen. Het commit
ment	van	Quintet	bedraagt	€	200	miljoen.

•	 Sinds	vorig	jaar	lid	van	de	Climate	Action	100+.	
Alle uitgebrachte stemmen op aandeelhouders
vergaderingen zijn publiekelijk toegankelijk en 
ook wordt er periodiek gerapporteerd over de 
active ownershipactiviteiten.

NIBC Bank
•	 Heeft	Lot Hypotheken in de markt gezet voor  

de aankoop, verduurzaming en verbouwing van 
woningen, onder andere met een duurzaam
heidshypotheek die zich speciaal richt op 
particulieren die hun woning willen verduur
zamen.

•	 Is	toegetreden	tot	de	groene obligatiemarkt door 
de uitgifte van € 750 miljoen aan groene obliga
ties, waarvan de opbrengt gebruikt wordt voor 
de financiering van woningen en commercieel 
vastgoed die voldoen aan bepaalde energie
efficiëntienormen.

•	 Is	een	samenwerking	aangegaan	met	Damen 
Ship Lease, om bij te dragen aan de verduur
zaming van de vloot aan werkschepen die 
gebruikt worden in de offshore (wind)energie  
en (hybride) sleepboten.

NWB Bank
•	 Is	de	grootste uitgever van duurzame obligaties 

van Nederland. Heeft in totaal al meer dan  
€ 19 miljard aan zogenoemde ESGobligaties 
(Environmental, Social en Governance) uitge
geven. Dat is meer dan 25% van de totaal uit  
staande hoeveelheid langetermijnfinanciering 
van de bank.

•	 Lanceerde	samen	met	het	Nationaal	Groenfonds	
en Rabobank een Klimaatfonds voor de landbouw. 
De focus ligt op projecten die gericht zijn op 
verduurzaming van de landbouw en het behoud 
van biodiversiteit.

•	 Is	samen	met	onder	andere	ABN	AMRO	en	
Rabobank medefinancier van 37 windturbines 
van het Windpark SwifterwinT. De bouw zorgt 
voor de productie van stroom voor circa 275.000 
huishoudens in de gemeenten Dronten en 
Lelystad.

Rabobank
•	 Lancering	van	de	Rabo Carbon Bank, waarmee 

boeren kunnen overstappen op een manier van 
CO2vastlegging in de landbouw. De Carbon 
Bank helpt hen om hun inspanningen tastbaar 
en verifieerbaar te maken.

•	 Start	van	de	Biodiversiteitsmonitor, in samen
werking met de Provincie Drenthe en Friesland
Campina, zodat melkveehouders die verbeterin
gen laten zien op duurzaamheidaspecten een 
rentekorting krijgen op leningen van Rabobank.

•	 Behoort	bij	de	Europese	top-3	van	grootste	
financiers van hernieuwbare energie en finan
cierde onder andere Vloeivelden Hollandia,  
het grootste zonnepark van Nederland.

Triodos Bank
•	 Bepaalt	reductiedoelstellingen voor haar 

leningen en investeringen en zal hierover later 
dit jaar een publieke aankondiging doen. Op 
basis van de Minimum Standards worden 
activiteiten met een grote negatieve klimaat
impact al voor lange tijd uitgesloten van finan
ciering.

•	 Ondersteunt	de	eiwittransitie en is meer plant
aardige productie gaan financieren en minder 
vleesproductie, om zo bij te dragen aan de 
realisatie van deze transitie.

•	 Heeft	het	doel	gesteld	dat	alle	bedrijven	in	de	
portefeuilles van de Triodos Impact Equity and 
Bond Funds doelen stellen binnen het 1,5 °C 
scenario. Om dit te bereiken, voerde Triodos 
Bank al meerdere succesvolle gesprekken met 
het bedrijfsleven.

© Oktober 2021, 
Nederlandse Vereniging van Banken
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https://www.robeco.com/en/media/press-releases/2021/robeco-partners-with-quintet-to-capture-upcoming-usd-green-bond-boom.html
https://www.robeco.com/en/media/press-releases/2021/robeco-partners-with-quintet-to-capture-upcoming-usd-green-bond-boom.html
https://www.quintet.com/en-gb/articles/amundi-and-quintet-partner
https://viewpoint.glasslewis.com/WD/?siteId=Quintet
https://www.quintet.com/en-gb/sustainability
https://www.lothypotheken.nl
https://www.nibc.nl/over-nibc/nieuws/nieuws/nibc-enters-green-bond-market/
https://www.nibc.nl/over-nibc/nieuws/nieuws/samenwerking-nibc-en-damen-ship-lease-maakt-verdere-innovatie-en-verduurzaming-mogelijk/
https://www.nibc.nl/over-nibc/nieuws/nieuws/samenwerking-nibc-en-damen-ship-lease-maakt-verdere-innovatie-en-verduurzaming-mogelijk/
https://nwbbank.com/nieuws/nwb-bank-geeft-opnieuw-succesvolle-sdg-housing-bond-benchmarklening-uit
https://nwbbank.com/nieuws/nwb-bank-financiert-klimaatfonds-voor-de-landbouw
https://nwbbank.com/nieuws/nwb-bank-financiert-windpark-swifterwint
https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210129-rabobank-to-announce-initiative-to-tackle-global-co2-challenge-while-enhancing-farmers-businesses.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/raboenco/laat-je-inspireren/de-verbinders/biodiversiteit-monitor/
https://www.solarfields.nl/projecten/zonneparken/vloeivelden-hollandia/
https://www.triodos.com/articles/2021/target-setting-hitting-the-target-without-missing-the-point
https://www.triodos.nl/artikelen/2021/vijf-belangrijke-vragen-over-impactobligaties
https://www.triodos.nl/persberichten/2021/210521-triodos-bank-ondersteunt-eiwittransitie
https://www.triodos-im.com/articles/2021/case-study-ieb---climate-change-engagement

