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ING ondertekent Klimaatakkoord

ING heeft vandaag samen met andere Nederlandse financiële instellingen
het Klimaatverdrag ondertekend. Het verdrag is invulling door de
Nederlandse overheid van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming
van de aarde de komende jaren ruim beneden de twee graden Celsius te
houden.

De Nederlandse financiële instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en

vermogensbeheerders) die vandaag het Klimaatakkoord hebben ondertekend, ondersteunen de

doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte

van 1990. 

De ondertekenende partijen gaan vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van hun

financieringen en beleggingen en moeten uiterlijk in 2022 actieplannen hebben opgesteld om

deze te beperken. De afspraken worden elke vijf jaar opnieuw geijkt. 
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OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Het Klimaatakkoord sluit aan bij de klimaatambitie van ING zoals verwoord in de Terra

aanpak. In 2018 kondigde ING aan dat het zijn kredietportefeuille van €600 miljard in lijn gaat

brengen met de klimaatdoelstellingen van Parijs om de opwarming van de aarde ruim beneden

twee graden Celsius te houden. 

Vincent van den Boogert, CEO ING Nederland, ondertekende namens ING het akkoord in Den

Haag in aanwezigheid van de minister van Financiën.

Citaten

Als financiële instelling kunnen we klimaatverandering bestrijden door
verandering te financieren, kennis te delen en onze invloed aan te wenden. Als
ING in de toekomst wil floreren, moeten we ook onze klanten helpen hun koers
te wijzigen. Op deze manier versterken we niet alleen de veerkracht van ons
eigen bedrijf, maar ook de maatschappelijke weerbaarheid tegen
klimaatverandering. Duurzaamheid is inherent aan ons doel: empowering
people to stay a step ahead in life and in business.
— Vincent van den Boogert - CEO ING Nederland

Relevante links

Commitment aan klimaatdoelen

https://www.nvb.nl/nieuws/commitment-aan-klimaatdoelen/
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