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Klimaatstatement banken – Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

Nederlandse banken nemen klimaat verandering 
serieus en zetten gezamenlijk verdere stappen. 
Met de VN-klimaat conferentie1) in het 
vooruitzicht wil de Nederlandse Vereniging 
van Banken (NVB) dit onderstrepen. Maar het 
klimaat vraagstuk vraagt een inzet van iedereen. 
Daarom roept de NVB het kabinet en andere 
stakeholders hier ook op om samen te blijven 
werken aan oplossingen.

1 Deze conferentie, tevens genaamd COP21, vindt plaats van 
 30 november tot en met 11 december 2015.

Nederlandse banken streven ernaar de uitstoot van 
broeikasgassen van hun bedrijfsvoering (kantoren en 
mobiliteit) voortdurend te verminderen. Zij rapporteren 
hierover in hun jaarverslag. Een deel van de Neder-
landse banken heeft een klimaatneutrale bedrijfs-
voering, een ander deel hoopt dat binnenkort te 
bereiken. Bij klimaatneutraliteit wordt het deel van 
de uitstoot dat niet voorkomen kan worden elders 
‘gecompenseerd’, bijvoorbeeld door extra bomen 
aan te planten die de broeikasgassen weer opnemen. 
Sommige banken kiezen bewust (nog) niet voor 
compensatie, omdat zij hun uitstoot eerst verder willen 
terugbrengen.

Het duurzaamheidsbeleid van banken bepaalt hoe zij 
de milieu- en klimaatrisico’s van hun dienstverlening 
in kaart brengen en minimaliseren. Alle Nederlandse 
banken hebben hun duurzaamheidsbeleid openbaar 
gemaakt en zijn daarop aan te spreken.
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Banken geven meer inzicht in hun activiteiten, 
bijvoorbeeld aan welke sectoren zij krediet verstrekken. 
Daarnaast is van belang dat een betrouwbare schattings-
methode wordt ontwikkeld om de klimaatimpact van 
de fi nancierings- en investeringsbeslissingen goed te 
kunnen beoordelen. Dat is nodig omdat er nu nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is over de 
klimaatimpact van de bedrijven en instellingen waar 
banken geld aan uitlenen. Verder zou het goed zijn als 
er meer betrouwbare informatie beschikbaar komt over 
de klimaatbelasting van het bedrijfsleven (zie ook 
stelling 10). 

Energiebesparing loont en is daarmee net zo goed in 
het belang van de klant als van het klimaat. Vanuit 
hun rol als fi nancieel adviseur stimuleren Nederlandse 
banken daarom hun klanten, zowel zakelijk als 
particulier, om energiezuiniger te wonen en werken. 
Afzonderlijk en in NVB-verband werken banken aan 
nieuwe manieren om mogelijkheden voor energie-
besparing onder de aandacht te brengen. 

Hypotheken op huizen en bedrijfspanden maken een 
aanzienlijk deel uit van de balansen van Nederlandse 
banken. Voor veel van deze gebouwen geldt dat er nog 
veel CO2-uitstoot bespaard kan worden. Dat is ook 
nodig voor de realisatie van de doelen van het Energie-
akkoord, waar ook de NVB voor heeft getekend. De 
afgelopen jaren is de leenruimte voor investeringen in 
energiebesparende maatregelen vergroot. En banken 
hebben verschillende initiatieven genomen om klanten 
te informeren en te stimuleren hun onroerend goed te 
verduurzamen. De NVB onderzoekt momenteel samen 
met de overheid hoe de sector nog meer kan bijdragen 
om de verduurzaming van vastgoed een extra zet te 
geven.
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Klimaatverandering gaat voelbaar worden, in 
Nederland maar vooral ook daarbuiten. Dat vraagt om 
aanpassingsvermogen en creatieve oplossingen. De 
Nederlandse banken zijn betrokken in het gesprek over 
hoe die oplossingen gefi nancierd kunnen worden. Dat 
gebeurt nu bijvoorbeeld door technische expertise te 
leveren, zoals in het kader van het Energieakkoord. De 
NVB wil in overleg met de overheid onderzoeken welke 
rol de banken het beste kunnen vervullen.

Geharmoniseerd beleid en goede criteria zijn van 
essentieel belang om innovatieve instrumenten zoals 
Green Bonds hun werk te laten doen. De Nederlandse 
banken willen voorkomen dat geld weglekt in fi nanciële 
instrumenten die geen meerwaarde hebben voor het 
klimaat2). In Nederland is de regeling ‘groen beleggen/ 
sparen’ bij zogenaamde Groenbanken al jaren een 
effectief instrument om private gelden toe te leiden 
naar projecten die energie besparen of duurzame 
energie opwekken. De overheid garandeert hierbij de 
positieve impact van de projecten. De banken zullen, 
zowel in NVB-verband als daarbuiten, internationaal 
pleiten voor dit soort groene fi nanciële instrumenten 
met harde kwaliteitscriteria.

2 Zie bijv.: http://www.ft.com/cms/s/0/16bd9a48-0f76-11e5-b968-
00144feabdc0.html#axzz3liuaif16; https://blogs.cfainstitute.org/
investor/2015/07/09/green-bonds-whats-right-whats-wrong/.

De bijdrage die banken kunnen leveren aan het 
klimaat vraagstuk is wezenlijk, maar beperkt. Het is van 
essentieel belang dat de overheid, en in internationaal 
verband de overheden, doelen stelt die voldoende 
garantie bieden dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet verder dan twee graden Celsius stijgt ten 
opzichte van de periode voor de industriële revolutie. 
Die doelen dienen eveneens het level-playing fi eld in 
de markt te waarborgen.

3 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 industriële revolutie.
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Een effectieve CO2-prijs is een essentiële rand-
voorwaarde voor de transitie naar een duurzame 
economie. Een reële prijs is van belang zodat 
investeringen in o.a. duurzame energieopwekking en 
energiebesparing rendabeler worden dan ze nu zijn. 
Zonder die investeringen zijn de lange-termijn klimaat-
doelen (80-95% emissiereductie in 2050/ niet meer 
dan twee graden Celsius temperatuurstijging boven 
pre-industriële niveaus) niet haalbaar.

4 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 temperatuur-
stijging ten opzichte van de periode voor de industriele revolutie.

Niet alle bedrijven en instellingen waar banken geld 
aan uitlenen, zijn verplicht om hun CO2-uitstoot 
publiek te maken. Daardoor moeten banken afgaan 
op schattingen om de indirecte klimaatimpact van hun 
activiteiten te kunnen bepalen. Banken werken aan 
verbetering van die schattingen, maar betrouwbare, 
goed toegankelijke informatie over de werkelijke 
klimaatbelasting zou nog beter zijn. Dat zou het 
voor banken eenvoudiger maken om hun indirecte 
klimaatimpact te meten. (zie ook stelling 3)
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