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ING introduceert duurzame bedrijfslening met
EcoVadis-rating
Rente lening stijgt en daalt met behalen duurzaamheidscriteria

ING introduceert duurzame bedrijfsleningen voor de brede groep niet-
beursgenoteerde ondernemingen. Bij deze leningen stijgt of daalt het
renteniveau mee met het wel of niet behalen van duurzaamheidscriteria, wat
wordt beoordeeld door extern ratingbureau EcoVadis

Bij het verstrekken van de lening worden door ING en het bedrijf duurzame prestaties

afgesproken waarvan de voortgang wordt beoordeeld door EcoVadis, een onafhankelijk

ratingbureau gespecialiseerd in het beoordelen van duurzaamheidsprestaties door bedrijven.

Als de prestatie verbetert betaalt de klant een lagere rente aan de bank, als deze verslechtert,

gaat de rente omhoog. 

“Deze leningen gaan een stap verder dan de traditionele groene lening, waarmee groene

projecten worden gefinancierd. Sociale en ethische overwegingen zijn bij deze lening net zo

belangrijk als milieu aspecten. Een ander verschil met groene leningen is dat deze lening is

bedoeld voor de algemene bedrijfsvoering in plaats van alleen specifieke groene projecten,”

aldus Annemein Kolk, directeur Grootzakelijke klanten bij ING Nederland. “Er moet nog veel

gebeuren om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen. Met de overeenkomst met

EcoVadis willen wij onze zakelijke klanten helpen, motiveren en belonen om verder te gaan met

hun duurzaamheidsagenda. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die ambitieuze

duurzaamheidsprestaties leveren de winnaars zijn in de economie van morgen. Daarom is

duurzaamheid een belangrijk onderwerp in ieder gesprek dat wij hebben met klanten.” 
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market

In 2017 introduceerde ING voor het eerst een lening waarbij de rentemarge is gekoppeld aan de

duurzaamheidsprestatie van de onderneming. De eerste transacties waren met Philips en DSM,

beursgenoteerde bedrijven waarover veel informatie publiek beschikbaar is. Het partnerschap

met EcoVadis is een volgende stap in het helpen van zakelijke klanten, bedrijven die niet-

beursgenoteerd zijn. De eerste transactie die ING heeft gearrangeerd is een gesyndiceerde

financiering voor Dura Vermeer Groep. Dura Vermeer heeft er daarbij zelf voor gekozen om zijn

duurzaamheidsprestaties te laten beoordelen door EcoVadis. ING heeft de financiering

vervolgens gearrangeerd samen met in dit geval ABN Amro en Rabobank.

Citaten

Deze leningen gaan een stap verder dan de traditionele groene lening,
waarmee groene projecten worden gefinancierd. Sociale en ethische
overwegingen zijn bij deze lening net zo belangrijk als milieu aspecten. Een
ander verschil met groene leningen is dat deze lening is bedoeld voor de
algemene bedrijfsvoering in plaats van alleen specifieke groene projecten.
— Annemein Kolk - directeur Grootzakelijke klanten ING Nederland

Er moet nog veel gebeuren om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen.
Met de overeenkomst met EcoVadis willen wij onze zakelijke klanten helpen,
motiveren en belonen om verder te gaan met hun duurzaamheidsagenda. Wij
zijn ervan overtuigd dat bedrijven die ambitieuze duurzaamheidsprestaties
leveren de winnaars zijn in de economie van morgen. Daarom is
duurzaamheid een belangrijk onderwerp in ieder gesprek dat wij hebben met
klanten.
— Annemein Kolk - directeur Grootzakelijke klanten ING Nederland



solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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