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De Volksbank publiceert haar Klimaatactieplan 

Vandaag presenteert de Volksbank haar Klimaatactieplan (KAP). De doelstelling van het plan is 

om een ‘net zero’ balans* te bereiken in 2050, of eerder indien mogelijk. Het KAP is een element 

van het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector, waaraan de Volksbank zich in 

2019 heeft verbonden.    

Het Klimaatactieplan bestaat uit vijf hoofdactiviteiten:  

• Verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit de particuliere 

hypotheekportefeuille;  

• Reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit de mkb-portefeuille; 

• Voortzetten van het financieren van hernieuwbare-energieprojecten;  

• Financieren van projecten die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bossen en regeneratieve 

landbouw; 

• Aandacht blijven vragen voor de klimaatcrisis en in (inter)nationale 

samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector werken aan oplossingen. 

Deze activiteiten worden in 2023 nader uitgewerkt. Naast onze al bestaande, doorlopende 

inspanningen voor verduurzaming en de klimaattransitie, zal de Volksbank zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk in 2024 met de uitvoering van de acties uit het KAP starten. 

Lees hier het KAP van de Volksbank. 

*) net zero betekent het zo ver mogelijk tot nul terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de resterende uitstoot 

uit de atmosfeer op te nemen, bijvoorbeeld in bossen, regeneratieve landbouw of oceanen. 
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OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS heeft aandacht voor de mens. De Volksbank is gevestigd in 

Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl.  

 

 

DISCLAIMER 

Dit nieuwsbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit nieuwsbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met 

betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen nieuwsberichten van de 

Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl. 
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