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Vooraanstaande banken verbinden zich ertoe 

hun kredietportefeuilles af te stemmen op 

wereldwijde klimaatdoelstellingen 
 
 

Wij, vijf internationale banken met een gezamenlijke kredietportefeuille van 2400 

miljard euro, menen dat de banken een belangrijke rol kunnen spelen in het 

opschalen en versnellen van de overgang naar een klimaatbestendige wereld. Van 

Amsterdam tot Abu Dhabi verbinden wij ons ertoe om onze kredietportefeuilles te 

evalueren aan de hand van de klimaatdoelstellingen en om na te gaan hoe wij de 

geldstromen geleidelijk aan via onze kernkredietverlening in de richting van de 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs kunnen sturen. 
 

 

Wij steunen de doelstelling om "de financieringsstromen in overeenstemming te 

brengen met het streven naar een lage uitstoot van broeikasgassen en een 

klimaatbestendige ontwikkeling", zoals vermeld in artikel 2.1c van het Akkoord van 

Parijs. Daarom zetten wij ons in voor de ontwikkeling van opensourcemethodes en -

instrumenten waarmee we kunnen meten of kredietportefeuilles voldoen aan de 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Bovendien streven wij ernaar om 

vervolgens het voortouw te nemen in de implementatie van deze methodologieën 

en instrumenten en willen wij onze kredietportefeuilles daadwerkelijk afstemmen op 

deze klimaatdoelstellingen. 
 

 

Dit gaat om meer dan de-risking. Het gaat om het maken van een positieve impact. 

We zullen een wetenschappelijk onderbouwde, toekomstgerichte aanpak hanteren 

voor de financiering van sectorspecifieke verschuivingen in technologie en 

productieprocessen. Het gaat immers niet om waar onze klanten vandaag staan, 

maar om waar ze morgen naartoe gaan. Wij zullen de financiële diensten 

ontwikkelen die wij nodig hebben om onze klanten bij te staan in de overgang naar 

een koolstofarme economie. 
 

 

Daarom verbinden wij ons ertoe veranderingen te financieren, met onze balansen 

gaandeweg aan te sluiten bij het Akkoord van Parijs en zo bij te dragen aan het 

uiteindelijke doel van klimaatneutraliteit. 
 

 

Belangrijkste kenmerken van onze belofte 
 

 

Co-creatie 
 

Wij zullen samenwerken om de instrumenten en meettechnieken te 

ontwikkelen die wij nodig hebben om onze bijdrage te ondersteunen, door onze 

krachten te bundelen met organisaties als het 'Two Degrees Investing 

Initiative'. 
 



 

Impactgericht 
 

Wij zullen ons in eerste instantie richten op de meest koolstofintensieve 

sectoren die essentieel zijn voor de overgang naar een koolstofarme 

economie. 

 

Engagementgericht 
 

Wij geloven in een engagementgerichte aanpak. Dat betekent dat we klanten niet 

gewoonweg uitsluiten, maar samen met hen aan hun transitie werken. 
 

 

Sectorspecifiek 
 

Wij menen dat elke sector zijn eigen transitieroute heeft. Daarom hanteren we 

een sectorspecifieke aanpak en passen we de belangrijkste strategieën toe die 

per sector nodig zijn. 
 

 

Toekomstgericht 
 

Om dit effectief te sturen, geloven we in het gebruik van toekomstgerichte 

gegevens die ons het nodige inzicht geven om te weten waar onze klanten 

naartoe willen en hoe we de juiste investeringen kunnen steunen. 
 

 

Wetenschappelijk gefundeerd 
 

Wij zullen er in de eerste plaats voor zorgen dat wij en onze klanten een 

verschuiving van koolstofintensieve naar koolstofarme activa ondersteunen, in 

overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde scenario's. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Steunbetuigingen van CEO's van ondertekenende banken 
 

 

“Een van de doelstellingen van onze ‘Pledge 2025’ is om onze activiteiten geleidelijk 

aan te laten aansluiten bij het Akkoord van Parijs. Deelnemen aan dit 

toekomstgerichte initiatief is een belangrijke stap in die richting.” 



Carlos Torres Vila, CEO BBVA 
 

“Om de energietransitie te financieren, moeten we de impact van onze 

kredietportefeuille op het klimaat meten en opvolgen in overeenstemming met het 

Akkoord van Parijs. Wij zijn hier actief mee bezig en werken al rond dit thema. 

Daarom steunen we dit initiatief dat gericht is op de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke instrumenten en meettechnieken voor de financiële sector.” 

Jean-Laurent Bonnafé, CEO BNP Paribas 

 

“Ik ben er echt trots op dat ING het initiatief heeft genomen om deze beweging in 

gang te zetten en dat ook andere banken klaar en bereid zijn om zich bij ons aan 

te sluiten. Daaruit blijkt dat banken steeds meer de moedige stappen willen zetten 

die nodig zijn om mee te werken aan een koolstofarme economie. Met een 

gecoördineerde wereldwijde actie, zoals we vandaag hebben aangekondigd, zal 

onze impact alleen maar groter worden. Ik hoop dat dit nog maar het begin is.” 

Ralph Hamers, CEO ING 
 

 

“De steeds dringender wordende uitdagingen van de duurzame ontwikkeling, en in 

het bijzonder de strijd tegen de opwarming van de aarde, behoren tot onze 

topprioriteiten. Société Générale heeft zich er dan ook toe verbonden haar 

strategie tegen 2020 daarop af te stemmen voor elke sector die essentieel is voor 

het welslagen van de energietransitie. Met het oog op de doelstellingen van het 

Akkoord van Parijs zijn we ervan overtuigd dat we dezelfde methodes en kaders 

moeten gebruiken om onze resultaten en vooruitgang te meten. Wij verheugen ons 

op de samenwerking met sectorgenoten en verschillende belanghebbenden, zoals 

bij de Belofte van Katowice, om transparante methodologieën te ontwikkelen.” 

Frédéric Oudéa, CEO Société Générale 
 

 

“Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken is een ambitieuze, 

collectieve inspanning nodig; wij roepen de regeringen op om dit te erkennen met 

het oog op hun bijeenkomst deze week in Katowice. Standard Chartered zet zich in 

voor een transparante samenwerking met onze klanten, andere banken en 

belanghebbenden om de instrumenten te ontwikkelen die de banksector nodig 

heeft om onze eigen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te evalueren.” 

Bill Winters, Group Chief Executive Standard Chartered 


