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Verklaring klimaat en duurzaamheid
Nederlandse banken
Vandaag hebben banken en pensioenfondsen een brief aangeboden aan de
informateur en de fractievoorzitters van Tweede Kamer waarin we
gezamenlijk de wens uitspreken om in nauwe samenwerking met de
overheid verder te werken aan verduurzaming.

Klimaatverandering is allang niet meer iets van de toekomst, het is de dagelijkse realiteit, en

moet worden aangepakt. Als financiële instellingen leveren we een bijdrage aan deze

transitie door duurzame verandering te financieren, kennis te delen en onze invloed te

gebruiken. Eerder hebben we in dat kader voorafgaand aan het klimaatakkoord van Parijs

een gezamenlijke oproep gedaan. Maar het gaat vooral om actie. Zoals aangegeven in de brief

aan de informateur en fractievoorzitters, willen alle banken hun inspanningen op het gebied

van klimaat in de komende jaren vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiering van

duurzame energie. Maar ook de verduurzaming van vastgoed is een omvangrijk en sectorbreed

project. Naast onze bijdrage aan het doel om in 2023 alle kantoorpanden in Nederland

tenminste van energielabel C te voorzien, zoals de wetgever vraagt, willen we ook particuliere

huizenbezitters actief ondersteunen om zelf flinke stappen te kunnen zetten. En we spannen

ons in om economische sectoren te (helpen) verduurzamen, zoals bijvoorbeeld de

melkveehouderij, de glastuinbouw en de (chemische) industrie.

Samen kom je verder

De komende jaren willen we als banken en pensioenfondsen veel bereiken. Onze ambities

gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen

slaan. Als de overheid een helder en breed gedragen toekomstperspectief biedt en kiest voor

effectieve publiek-private samenwerking, kunnen we gezamenlijk de duurzame transitie handen

en voeten geven. De volledige inhoud van de brief is hier beschikbaar.
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https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://www.ing.com/ING-in-de-Samenleving/Duurzaamheid/Milieuprogramma.htm
https://www.ing.com/Newsroom/Nieuws/ING-ondertekent-klimaatstatement-Nederlandse-banken.htm
https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2016/12/ing-financiert-na-2017-alleen-kantoorpanden-die-voldoen-aan-voorwaarden_groen_label.html
https://www.nvb.nl/nieuws/2591/overal-bruisen-nieuwe-ideeen-en-innovaties-ceos-financiele-instellingen-pleiten-voor-duurzame-omslag.html


OVER ING MIGRATION

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.

ING migration
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