INFORMEREN

Integratie van informatie over milieu, maatschappij en corporate governance,
om de klant aan te zetten tot duurzamer gedrag
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WAARDECREATIE

Geen krediet verstrekken aan klanten die niet voldoen
aan maatschappelijke of duurzaamheidscriteria

NEGATIEVE SCREENING

Verlagen van rente voor kredietnemers die voldoen aan duurzaamheidscriteria

RENTEKORTING

Kredietnemer wordt verplicht om informatie te verstrekken over zijn energiegebruik,
bijvoorbeeld in de vorm van een energielabel bij een hypotheek

CERTIFICEREN

Mijden van activiteiten die, bijvoorbeeld op grond van internationale normen, controversieel zijn;
en uitsluiting van individuele of hele bedrijfstakken vanwege hun activiteiten, product of productieproces

UITSLUITING

Selecteren van bedrijven en activiteiten om in aandelen, obligaties of onroerend goed te beleggen;
particuliere belegger kan het zoeken van duurzame bedrijven overlaten aan de financiële instelling

THEMATISCHE BELEGGINGSFONDSEN

Actief ondersteunen van bedrijven waaraan krediet verleend is,
bijvoorbeeld als de bank mogelijkheden ziet voor een circulair productieproces

Duurzaam sparen en b eleggen maakt
al meer dan dertig jaar deel uit van het
financiële landschap in Nederland. Welke
strategieën kunnen b anken gebruiken om
te vergroenen?

Hoe kan een bank verduurzamen?
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Duurzaamheid verwerken in de fundamentele analyse
die leidt tot de samenstelling en het beheer van de beleggingsportefeuille

INTEGRATIE

Indienen van petities en stemmen over duurzaamheidsthema’s op de aandeelhoudersvergadering
(openbaar), en in dialoog gaan met directeuren of commissarissen (niet openbaar)

ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP

Alleen investeren in de meest duurzame bedrijven, op basis van een oordeel
over de duurzaamheid door informatiespecialisten of door eigen analyse

BEST-IN-CLASS
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Banken verplichten om informatie te verstrekken over de aard, omvang en het effect
op duurzaamheid van beleggingen in duurzame en niet-duurzame activiteiten

VERPLICHTE RAPPORTAGE

Meenemen van maatschappelijke kosten en risico’s van beleggingen in de risicoweging;
bij een lagere rsicoweging hoeft de bank minder eigen vermogen aan te houden

RISICOWEGING

Expliciet doelen op het gebied van de duurzaamheid formuleren

IMPACT-INVESTING
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