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Klimaat
neutraal 

bankieren

K limaatneutraal vliegen kon al, door boven op je vliegticket 
een bedrag te betalen waarmee je de CO2-uitstoot compen-

seert via bijvoorbeeld een bosproject of een duurzaam energie-
project. Maar er is meer op dit vlak. Zo kun je tegenwoordig  
ook een klimaatneutraal biertje drinken, een klimaatneutraal 
ijsje nuttigen of klimaatneutrale sperziebonen serveren bij het 
avondeten. Er is oog voor het klimaatbeleid op verschillende 
vlakken. Steeds meer fabrikanten en organisaties proberen 
duurzaamheid te verankeren in hun werkwijze. Zo noemt 
voetbalclub PSV zich duurzaam en ook Waddeneiland Texel  
wil het graag worden.

De uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen is zo 
oud als de mens zelf. Maar toen de Schotse uitvinder James Watt 
in de achttiende eeuw de stoommachine uitvond, het startsein 
van de industriële revolutie, nam de uitstoot van schadelijke 
stoffen pas echt een grote vlucht. Parallel aan de toegenomen 
economische activiteiten nam vanaf 1800 de CO2-concentratie 
in de atmosfeer toe. In 1990 werd de ‘veilige’ grens van CO2 in 
de atmosfeer al doorbroken. Die ligt op 350 ppm (parts per million) 
en recent is door meteorologen gemeten dat de grens van 400 
ppm geslecht is. Dat is een inktzwarte mijlpaal in de vier mil-
joen jaar dat er (voorlopers van) mensen rondlopen op aarde.
Het staat onomstotelijk vast dat de aarde opwarmt. Dit leidt  
nu al tot problemen zoals het smelten van ijskappen, over-
stromingen, mislukte oogsten en meer vluchtelingenstromen. 
De uitstoot van CO2 stijgt bijna exponentieel de komende jaren 
en dat is zorgwekkend. Als we de huidige cijfers van de CO2-

meer en meer organisaties zetten in hun jaarverslag onder het kopje ‘duurzaamheid’ iets over 

de kantoorruimte die klimaatneutraal is. Het is een begin, maar hoe zit het eigenlijk met de 

bedrijven waar zij zaken mee doen? Of in het geval van banken: met de bedrijven waarin zij 

investeren, beleggen? Dringen die ook hun CO2-uitstoot terug? De Asn Bank zoekt het uit om 

in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.
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in welke klimaatneutrale initiatieven 
heeft Asn Bank al geïnvesteerd?
Omdat energiebesparing en duurzame energieopwekking een grote bijdrage levert 
aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zijn projecten op het 
gebied van zon- en windenergie, maar ook waterkracht belangrijk. Zo heeft ASN 
Bank afgelopen jaar 50 miljoen euro belegd in de nieuwe, groene obligaties van de 
Europese Investeringsbank (EIB). Daarmee financiert de EIB projecten op het gebied 
van wind- en zonne-energie en energie-efficiency, die bijdragen aan vermindering 
van de CO2-uitstoot in Europa.
In totaal plaatste de EIB begin juli 2013 voor 650 miljoen euro zogeheten ‘Climate 
Awareness Bonds’, waarmee de investeringsbank projecten stimuleert die het 
klimaat ten goede komen. Andere voorbeelden zijn investeringen in een 
duurzaamheidsobligatie van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (FMO), die hiermee groene projecten financiert. Ook 
investeringen in energiebesparingsprojecten bij woningcorporaties via het EFO 
(Energiefonds Overijssel) en een investering in het Energiebespaarfonds dat de 
overheid in het leven heeft geroepen om Energiebespaarleningen te verstrekken. 
Dit zijn goedkope leningen aan particuliere woningbezitters die energiebesparende 
maatregelen in hun woning willen nemen.

+ Tekst Dennis Mensink + Fotografie P+
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42 vuldigen we met het procentuele belang dat het fonds heeft in 
de onderneming. Zo rolt er een getal uit voor elk fonds met de 
gemiddelde absolute CO2-uitstoot per bedrijf in tonnen per 
jaar”, aldus Stevens.

ASN Bank heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 een volle-
dig klimaatneutrale bank te zijn. Dat betekent dat niet alleen  
de bank met haar eigen kantooractiviteiten, maar ook alle inves-
teringen die op haar balans staan, netto klimaatneutraal zijn. 
“Voor zover wij weten, zijn wij wereldwijd de eerste bank die 
deze ambitie heeft”, zegt Stevens. In de praktijk betekent dit dat 
de bank sowieso niet belegt in bedrijven of fondsen die zich 
bezighouden met fossiele brandstof, het financieren van kolen-
centrales of oliemaatschappijen. “We onderscheiden ons vooral 
van andere banken doordat we meten wat de klimaatbelasting 
en -verlichting is van al onze investeringen. Daarbij hebben we 
een absolute doelstelling voor onszelf geformuleerd. Klimaat-
neutraal betekent: geen netto effect op het klimaat.” Maar dat is 
volgens Stevens niet alles. De bank onderscheidt zich ook met 
haar maatschappelijke blik bij deze doelstelling. “Onze ambitie 
levert een bijdrage aan het opvangen van de maatschappelijke 
gevolgen van klimaatverandering. Want de Verenigde Naties 
gaven eind jaren tachtig al aan dat duurzaamheid vooral over 
mensen gaat. Het klimaat kan namelijk prima zonder de  
mensen, andersom geldt dat niet.”

De invloed van banken kan dus echt groot zijn, afhankelijk van 
hoe een bank haar eigen duurzaamheidsdoelstelling formuleert. 
Veel banken financieren bijvoorbeeld kolencentrales. Sterker 
nog, zonder banken zou het voor kolencentrales niet mogelijk 
zijn om te bestaan. Tussen 2005 en 2010 investeerden 93 grote 
banken 232 miljard euro in de kolenindustrie. De banken  
hadden dat geld ook in duurzame energie kunnen stoppen. De 
investeringen in duurzame energie bedroegen in 2012 wereld-
wijd 225 miljard dollar tegenover 674 miljard dollar in fossiele 
energie. Ondanks de toegenomen populariteit en de opmars van 
groene energie overtreffen op mondiale schaal de investeringen 
in fossiele energie die van de duurzame energie nog altijd.
ASN Bank heeft nooit geïnvesteerd in fossiele energie, maar 
zoveel mogelijk in duurzame energie. Waar zij dus niet in in-
vesteert, is elektriciteitsproductie door bruinkool, steenkool, 
schaliegas, teerzandolie en biobrandstoffen. Deze vormen van 
elektriciteitsproductie leiden tot de grootste uitstoot van CO2. 
Verder investeert de duurzame bank niet in mijnbouw. Dat gaat 
namelijk gepaard met het veroorzaken van milieuproblemen en 
niet zelden tot schending van mensenrechten. Ook de huidige 
CO2-intensieve petrochemie en cementproductie zijn volgens 
de bank uit den boze. “Wel investeren we zoveel mogelijk in 

uitstoot en andere broeikasgassen extrapoleren tot 2050, dan 
ziet het er niet goed uit voor de wereld. Tegen die tijd staat niet 
alleen Amsterdam onder water, maar ook een groot deel van de 
rest van Nederland. De zeespiegel stijgt niet alleen door smel-
tend ijs, maar ook doordat het water in de oceanen uitzet onder 
invloed van de stijgende temperatuur waardoor ook wereld-
steden zoals New York en Bangkok onder water zullen staan. 
Dit is een groot probleem als we bedenken dat twee derde van 
de wereldbevolking in kustgebieden leeft. Het hardst getroffen 
worden vooral de delen van de wereld waar nu al armoede 
heerst. Het gaat daarom ook om rechtvaardigheid. Landen die 
het hardst getroffen worden, zijn met name ontwikkelings-
landen (zie tabel).

Het zijn niet alleen industriële bedrijven die verantwoordelijk 
zijn voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook financiële 
instellingen als banken zijn verantwoordelijk voor het klimaat. 
Banken berekenen doorgaans echter alleen de uitstoot van hun 
eigen activiteiten, zoals de mobiliteit van het personeel waarbij 
het reizen per vliegtuig een grote boosdoener is. Maar ook het 
verwarmen van kantoren (met groene energie?) betrekken zij 
erbij, net als de reductie van papier door digitaal te gaan en 
compensatie van CO2-uitstoot. Dit zijn belangrijke quick wins, 
maar een bank kan veel meer doen, en wel door de CO2-uitstoot 
van haar investeringen mee te nemen. Sterker nog: dan begint 
het eigenlijk pas echt. Voor een grote bank werd uitgerekend 
dat de CO2-uitstoot van haar investeringen in olie-, gas- en 
kolenbedrijven tot 1240 keer groter is dan de CO2-uitstoot van 
haar eigen activiteiten. 

“Een bank beheert spaargeld van klanten en belegt en finan-
ciert. Om een mooi rendement te behalen, wordt dit geld ge-
bruikt voor financieringen aan bijvoorbeeld bedrijven, overhe-
den, woningcorporaties, waterschappen et cetera. Kortom, een 
bank heeft de macht te besluiten wat ze wel of niet financiert”, 
aldus Ruud Stevens, woordvoerder van ASN Bank. Feitelijk 
investeren banken ook in de uitstoot van CO2 die direct gerela-
teerd is aan de bedrijfsactiviteiten van de organisaties waarin zij 
investeren. ASN Bank beheert ASN Duurzaam Aandelenfonds, 
ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcap-
fonds op een klimaatvriendelijke manier. “De effectiviteit van 
het klimaatbeleid meten wij door de CO2-uitstoot van onze 
aandelenfondsen te berekenen.”
Hiervoor maakt de bank gebruik van het Engelse onderzoeks-
bureau Trucost. Dit bureau is gespecialiseerd in het vaststellen 
van de milieubelasting van bedrijfsactiviteiten, waaronder ook 
uitstoot van broeikasgassen. “Wij ontvangen de cijfers van de 
uitstoot van alle bedrijven waarin we beleggen. Deze vermenig-

Wat zijn de armste landen 

die te maken krijgen met 

klimaatverandering?

 Inkomen 
 per hoofd 
Land per dag in $
Bangladesh 5,2
Vietnam 10
Malawi 2,5
Ethiopië 3,1
Zimbabwe 1,5
Mozambique 2,8
Niger  1,8
Mauritanië 7,1 
Nederland 118,4
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bedrijven of instellingen die relatief weinig CO2 uitstoten”, zegt 
Stevens. “We wilden al zo min mogelijk uitstoot van broeikas-
gassen en zoveel mogelijk investeren in energiebesparing en 
duurzame energie (voorbeelden zie kader). De beleggingsfond-
sen van de ASN Bank hebben de doelstelling om zo min mogelijk 
CO2 uit te stoten.” Met partners werkt ASN Bank in Nederland 
aan de versnelde invoering van zonne-energie en energiebespa-
ring in de woningbouw. Denk aan het Energiebespaarfonds en 
een actie met Natuur en Milieu (van eind januari tot medio  
maart 2014) op het gebied van zonnepanelen en een petitie ‘voor 
1 miljoen zonnedaken’ die in samenwerking met dezelfde part-
ner wordt aangeboden aan minister Kamp.

In de visie van ASN Bank is het klimaatprobleem zeer urgent 
omdat het grote gevolgen voor mensen kan hebben. “Het doel 
om klimaatneutraal te worden, is dan ook afgeleid van de missie 
van de bank: ‘ASN Bank is een onderneming die de duurzaam-
heid van de samenleving wil bevorderen en zich hier in haar 
economische handelen daardoor laat leiden’”, aldus Stevens. 
Daarom heeft de bank doelstellingen op drie terreinen: kwanti-
tatief, kwalitatief en op de lange termijn. Kwantitatief houdt 
bijvoorbeeld in dat ASN haar stemrecht uitoefent in alle aandeel-
houdersvergaderingen. Kwalitatieve doelen hebben betrekking 
op de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid. En de bank 
wil als duurzame bank steeds actiever bijdragen aan maatschap-
pelijke processen die de verduurzaming van de samenleving op 
de lange termijn bevorderen. 
Verdere opwarming van de aarde lijkt onvermijdelijk. De CO2-
uitstoot groeit bijna exponentieel. Hoe kijkt ASN Bank daar 
tegenaan? “Op dit moment is de uitstoot van broeikasgassen  
een veilige grens gepasseerd”, stelt Stevens. “Dat betekent een 
minimale temperatuurstijging van 1,5 graden, we zijn inmiddels 
al halverwege en we zullen daar ver over heen gaan blijkt onder 
meer uit cijfers van bijvoorbeeld IEA en de Wereldbank. We 
zitten nu op een koers van vier graden of zelfs nog meer. Dat 

zorgt wereldwijd voor meer droogte, afnemende productie van 
voedsel, verspreiding van ziektes, vermindering van biodiversi-
teit, meer overstromingen en sociale onrust. We zien dat vooral 
als een bedreiging voor mensen. We moeten heel hard inzetten 
op vermindering van de CO2-uitstoot. Maar inmiddels is ook 
duidelijk dat we ons sowieso moeten gaan aanpassen aan een 
extremer en warmer klimaat.”
Een volledige oplossing voor het klimaatprobleem is nog niet 
gevonden en komt er misschien ook niet. “Het is moeilijk te 
accepteren maar als we enigszins realistisch zijn is een volledige 
oplossing wellicht niet mogelijk. Dat nemen we uiteraard ook 
mee bij de invulling van ons klimaatbeleid. Dat betekent dat 
adaptie onvermijdelijk is.” Het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals droogte, wateroverlast, en verlies aan 
biodiversiteit, moet volgens de bank dan ook onderdeel zijn van 
het mondiale klimaatbeleid. 

Met de doelstelling die de bank zichzelf stelt, om in 2030 netto 
klimaatneutraal te zijn, wil de bank maximaal bijdragen aan de 
noodzakelijke omslag in de uitstoot van CO2 die de wereld rond 
2020 moet hebben bereikt om nog op tijd op koers te komen 
voor een wereldwijde klimaatneutrale situatie in 2050. Mitigatie 
– ofwel het beperken van emissies – is noodzakelijk om te voor-
komen dat de temperatuur blijft stijgen en om het klimaatpro-
bleem te beperken. Maar om daadwerkelijk over ruim anderhalf 
decennium als bank klimaatneutraal te zijn, moet er nog een 
hoop gebeuren, erkent Stevens. ASN Bank gaat de uitdaging als 
voortrekker echter graag aan. “Wat deze doelstelling bijzonder 
lastig maakt, is dat niet alle uitstoot onder onze invloed staat. 
Dit betekent dat we hard ons best moeten doen om andere  
partijen te overtuigen van het belang.” Wat dat betreft is er geen 
laaghangend fruit meer voor ASN Bank. De bank zelf is namelijk 
in ieder geval al klimaatneutraal met haar kantooractiviteiten. 
“We gaan de wereld laten zien dat het kan: de combinatie van 
rendement en een ambitieus klimaatbeleid.” 

“We gaan de wereld laten zien dat het kan: de combinatie van rendement en een ambitieus klimaatbeleid.”


