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ASN Bank in 2018 in het kort
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Voor ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, was 2018 een goed jaar.
We lanceerden een duurzame hypotheek. We kregen andere banken
mee met onze ambities op het gebied van klimaat, mensenrechten en
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biodiversiteit. Het aantal klanten nam toe en onze klanten vertrouwden
ons meer geld toe.

Klanten
ASN Bank streeft naar 1 miljoen tevreden klanten in 2025. Het aantal klanten groeide in 2018 harder dan in
afgelopen jaren, tot meer dan 700.000. We weten dat klanten ASN Bank vooral waarderen vanwege onze
duurzaamheid, omdat we een eerlijke bank zijn en geen risico’s nemen met het geld van onze klanten.
We zien dat duurzaamheid – en daarmee ook duurzaam bankieren – steeds meer aandacht krijgt in de
maatschappij. Mensen willen een bank die verantwoord met hun geld omgaat.
De tevredenheid van klanten wordt uitgedrukt in de net promoter score (NPS). Wij streven naar een NPS
van 22 of meer. De tevredenheid van onze klanten bleef vrijwel gelijk.
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Duurzaam wonen
De noodzaak om huizen energiezuiniger te maken, kreeg veel maatschappelijke en politieke aandacht.
Duurzamer wonen is een van de belangrijkste, maar ook ingrijpendste manieren om aan klimaatoplossin
gen te werken. ASN Bank wil de verduurzaming van woningen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar
maken. In november introduceerden we daarom de ASN Hypotheek met ASN Duurzaam Wonen. Daarmee
kunnen woningeigenaars hun huis energiezuiniger maken. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de verduur
zaming van de hypothekenportefeuille waarin we een belangrijk deel van het spaargeld uitzetten.

Duurzaam wonen
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Aanjagen van de financiële sector
We hebben voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid een langetermijndoel. We willen in 2030:
klimaatpositief zijn
een leefbaar loon hebben bevorderd bij de toeleveranciers van kledingbedrijven
een positieve impact hebben op biodiversiteit

•
•
•

Om onze invloed als duurzame bank te vergroten
helpen we anderen duurzame keuzes te maken.
We doen dat door nadrukkelijk de rol van duurzame
aanjager in de financiële sector te vervullen. In 2018
bereikten we zo onder andere dat het Platform
Living Wage Financials opgericht werd. Ook
presenteerden we een internationaal gedragen
common ground-rapport over hoe banken hun
invloed op biodiversiteit kunnen meten.

Langetermijndoelen

2030
Beheerd vermogen

Het beheerde vermogen is het (spaar)geld van onze klanten. Wij zetten dit op zo’n manier uit dat we
daarmee de duurzaamheid van de samenleving bevorderen.
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Trends en ontwikkelingen
ht

Ja

verzic
aro

Als duurzame bank wordt ASN Bank beïnvloed door ontwikkelingen op
bancair gebied, op het gebied van duurzaamheid en op het raakvlak van
deze twee terreinen. Wat waren de belangrijkste trends waarmee we in
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2018 te maken hadden?

Nederland wordt positiever over duurzaamheid
Nederlandse consumenten maken steeds meer duurzame keuzes. De groep consumenten met een
positieve basishouding tegenover duurzaamheid steeg in 2018 van 59% tot 63%, volgens onderzoek van
Dossier Duurzaam. Het percentage ondervraagden dat bereid is extra te betalen voor duurzaamheid nam
toe van 29% in 2016 tot 32% in 2017 en 36% in 2018. Deze positieve beweging wordt weerspiegeld door
de richting die de overheid inslaat met haar ambitieuze Klimaatwet en het concept-Klimaatakkoord. Aan
de andere kant leven er in de samenleving ook zorgen over de kosten van de verduurzaming. Woning
eigenaren zien op tegen de kosten van energiebesparende maatregelen voor hun woning. Autobezitters
hebben moeite met de aanschafkosten van een elektrische auto.
Wij delen de zorg van burgers over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van duurzame oplossingen.
Daarom willen we klanten hierbij helpen. Dat deden we in 2018 bijvoorbeeld met de nieuwe ASN Hypo
theek met het leningdeel ASN Duurzaam Wonen. We informeerden klanten over duurzaam leven en
wonen in bijvoorbeeld blogs op onze eigen website en Voor de Wereld van Morgen, in social media en
ons magazine Goedgeld. Onze tips gingen over allerlei duurzaamheidsonderwerpen, waarbij vooral
voeding, kleding en wonen populair waren.

Financiële sector heeft meer aandacht voor duurzaamheid
De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector neemt toe: bij banken, vermogensbeheerders,
pensioenuitvoerders en toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank. Deze voerde in 2018
bijvoorbeeld een stresstest uit naar de mogelijke gevolgen voor financiële instellingen van de komende
transitie van vervuilende naar schone energiebronnen. DNB waarschuwt financiële instellingen dat zij hun
ambities op duurzaamheidsgebied beter moeten vertalen naar hun dagelijkse bezigheden.
Zelf ervaren we de toenemende aandacht voor duurzaamheid doordat steeds meer financiële instellingen
deelnemen aan de drie platforms die wij hebben geïnitieerd: het Platform Carbon Accounting Financials,
het Platform Living Wage Financials en de Europese Community of Practice Finance & Biodiversity.
Wij vinden deze ontwikkeling heel positief, want zij draagt bij aan een leefbaardere toekomst.
We kijken kritisch naar de manier waarop financiële instellingen zeggen duurzaam te zijn. Een financiële
instelling oefent voornamelijk via haar beleggingen en financieringen invloed uit op de wereld, en in
aanzienlijk mindere mate via haar organisatie (kantoor, medewerkers). Het is bovendien een kwestie van
evenwicht: als tegenover groene investeringen op de balans een veelvoud aan niet-groene, zelfs schade
lijke investeringen staat, bijvoorbeeld in fossiele brandstoffen, is een instelling in onze ogen niet duurzaam
bezig. Wij hebben zelf ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van mensenrechten, klimaat
en biodiversiteit voor onze financieringen en beleggingen.
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Dreigend verlies aan biodiversiteit wordt duidelijker
In 2018 verschenen alarmerende berichten over het verlies van biodiversiteit. In een omvangrijk rapport
stelden wetenschappers van Wageningen Universiteit dat insecten in rap tempo verdwijnen, ook in
Nederland. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) waarschuwde voor snel uitsterven
van zoogdiersoorten: er is sprake van massa-extinctie. In de pers werd veel aandacht besteed aan deze
berichten. De zorgen om biodiversiteit worden steeds breder gedeeld in de samenleving.
ASN Bank wil de biodiversiteit beschermen en versterken. Daarom is ‘biodiversiteit’ een van de drie
pijlers van ons duurzaamheidsbeleid, naast mensenrechten en klimaat. Ook hebben we een langetermijn
doel geformuleerd: onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op de
biodiversiteit.
We willen ook onze klanten helpen een positievere impact op biodiversiteit te realiseren. Daarom
besteedden we aandacht aan onderwerpen als bijen, verantwoord de was doen en groene daken,
bijvoorbeeld in onze blogs.

Meer aandacht voor duurzaam wonen
Wonen is een belangrijke bron van CO2-uitstoot waarop mensen zelf invloed kunnen uitoefenen. Met
verduurzaming van woningen is grote klimaatwinst te behalen. Dat komt ook terug in het concept-Klimaat
akkoord dat in december bekend werd gemaakt. Uit een poll in onze e-mailnieuwsbrief voor klanten bleek
dat 58% van de respondenten veel interesse heeft hun huis energiezuinig te maken, terwijl 22% dat al
heeft gedaan.
Er bestond bij onze klanten dan ook behoefte aan een duurzame hypotheek. Daarom introduceerden we
in 2018 de ASN Hypotheek. Daarmee maken we het nieuwe woningeigenaars gemakkelijker hun huis
energiezuiniger te maken: zij krijgen rentekorting op hun hypotheek als ze een extra leningdeel –
ASN Duurzaam Wonen – afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Via de website Slimwoner.nl
informeren we onze klanten over de mogelijkheden tot verduurzaming en bieden ze daar hulp bij.
De website is opgezet door Natuur & Milieu, in samenwerking met alle vier de merken van de Volksbank.
Bij de introductie van de ASN Hypotheek hebben wij onderzoek laten uitvoeren onder huiseigenaren en
toekomstige kopers. Bijna driekwart van de respondenten is erin geïnteresseerd zijn huidige of toekom
stige woning energiezuiniger te maken. De belangrijkste redenen zijn de lagere energierekening (48%) en
het milieu (24%). Het milieu wordt vaker genoemd door respondenten in de leeftijdsgroep van 25 tot en
met 34 jaar. Negen op de tien starters op de woningmarkt zijn geïnteresseerd in maatregelen om hun
toekomstige huis energiezuinig te maken. Het beste moment om dat te doen is voor alle groepen binnen
twee jaar na aankoop van de woning.

Cybersecurity en privacy
Bankieren gebeurt steeds meer digitaal. Deze digitalisering gaat helaas gepaard met digitale fraude. Wij
doen er alles aan om gevallen van fraude op rekeningen van onze klanten te voorkomen en beperken.
Onze invloed op de veiligheid stopt echter bij de digitale ‘voordeur’ van klanten. Zij bepalen zelf hoe, waar
en wanneer ze online en mobiel bankieren, welke bescherming ze toepassen op hun laptop of mobiele
telefoon, en met wie ze hun financiële informatie delen. Daarom informeren we onze klanten uitgebreid
over veilig digitaal bankieren.
De toenemende digitalisering vergroot ook de kans op schending van privacy. In het voorjaar van 2019
worden de nieuwe Europese regels voor betaaldiensten PSD2 (Payment Services Directive 2) in Neder
land ingevoerd. In het kader daarvan kunnen klanten ervoor kiezen hun rekeninggegevens bij ASN Bank
te delen met een externe partij. Wij laten de beslissing om dat te doen, volledig bij de klant. We delen geen
informatie met andere bedrijven, tenzij de klant daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. Zo, en op vele
andere manieren, beschermen wij de privacy van onze klanten.
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Rente bleef laag
Het algemene renteniveau in Nederland bleef in 2018 laag, net als in 2017. Begin 2018 duidde De Neder
landsche Bank het spaargedrag van Nederlandse huishoudens in 2017 en eerder. Volgens DNB was 2013
een omslagpunt in het spaargedrag. In dat jaar onttrokken huishoudens meer geld aan hun spaarrekening
dan zij erop stortten. Sindsdien sparen zij minder dan in de jaren voor 2013. Enerzijds doordat zij minder
financiële middelen hebben. Anderzijds zoeken zij naar rendabelere alternatieven voor hun spaargeld,
zoals aflossing van (hypothecaire) leningen en beleggen.
Ook ASN Bank ontkwam er niet aan de spaarrente te verlagen: de rente op de belangrijkste spaarreke
ning, ASN Ideaalsparen, daalde van 0,20% aan het begin van het jaar tot 0,08% op 13 december. Deze
rente is marktconform: we bieden niet de hoogste rente in de markt, maar zeker niet de laagste. Ondanks
de lage rente nam het vermogen onder beheer – waaronder het spaargeld – toe. Over het algemeen gaan
onze klanten niet op zoek naar spaarrekeningen met een hoger rendement. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat veel klanten vierkant achter onze duurzame uitgangspunten staan.
We constateerden ook dat meer klanten van ASN Bank gaan beleggen in de duurzame ASN Beleggings
fondsen. We maken het (beginnende) beleggers gemakkelijk met de rekening ASN Doelbeleggen die we
in 2017 introduceerden.
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Missie en strategie
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Sinds onze oprichting in 1960 streven we naar een duurzame, recht
vaardige samenleving. Een samenleving waarin mensen vrij zijn hun
eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen.
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Een samenleving zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen
en beschikt over goede huisvesting en gezondheidszorg.

Op deze visie is onze missie gebaseerd. Deze luidt:
Ons economische handelen is erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.
We werken mee aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen
waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar toekomstige generaties of worden
afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen.
Daarbij verliezen we niet de noodzaak uit het oog om op lange termijn een rendement te
behalen dat het gezonde voortbestaan van onze bank waarborgt. Wij beheren de middelen die
onze klanten ons toevertrouwen, op een wijze die recht doet aan hun verwachtingen.
Om deze missie uit te voeren hebben we een tweeledige strategie geformuleerd. Deze omvat lange
termijndoelstellingen voor zowel onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid als onze bancaire
activiteiten.

Strategie duurzaamheid
Bij al onze activiteiten staat duurzaamheid voorop. We stimuleren duurzame vooruitgang in het kader van
onze bancaire activiteiten als onderdeel van de Volksbank. Onze meest directe invloed op de wereld
oefenen we uit via financieringen en beleggingen. Daarom selecteren we deze op basis van onze duur
zaamheidscriteria. We investeren alleen in bedrijven en sectoren die passen in een duurzame toekomst,
en landen die verantwoord omgaan met mens, natuur en klimaat.
We willen duurzame vooruitgang stimuleren door nadrukkelijk de rol als aanjager van duurzame keuzes te
vervullen. Daarom hebben we de volgende duurzaamheidsstrategie ontwikkeld: we vergroten onze
invloed door duurzame keuzes van anderen te stimuleren. Dat doen we door onszelf langetermijndoelen
te stellen voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Vervol
gens werken we zoveel mogelijk samen met andere partijen – vooral financiële instellingen – om deze
doelen te realiseren.

Strategie bank
ASN Bank wil groeien. Niet als doel op zich, maar omdat we als grotere organisatie met meer kracht
duurzame vooruitgang kunnen stimuleren. Daarom hebben we voor onze bancaire activiteiten drie groei
doelstellingen voor 2025 geformuleerd:

1. Een miljoen tevreden klanten

Hoe meer klanten we hebben, hoe meer positieve invloed we kunnen uitoefenen om de samenleving
duurzamer te maken. Daarom heeft ASN Bank de ambitie om in 2025 één miljoen tevreden klanten te
bedienen. Dat doen we door ‘duurzaam bankieren’ voor iedereen bereikbaar en aantrekkelijk te maken.
Bereikbaar door heldere, begrijpelijke producten te bieden. En aantrekkelijk door te laten zien dat de
producten een goed gevoel én goed geld opleveren. De tevredenheid van de klanten meten we af aan
de netto promoter score (NPS).
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2. Groei vermogen onder beheer

Het vermogen onder beheer bestaat voor ASN Bank voornamelijk uit het spaargeld van klanten en de
saldi op hun betaalrekeningen. Het vermogen dat klanten beleggen in de ASN Beleggingsfondsen, valt
onder ASN Beleggingsfondsen N.V. en wordt dus niet door ASN Bank uitgezet. We streven naar een
beheerste groei van vermogen onder beheer in relatie tot de uitzettingen, zodat onze balans zich op een
financieel gezonde manier ontwikkelt.

3. Groei zakelijke uitzettingen

We streven naar groei van het volume van uitzettingen. Dat doen we zowel door projecten in bijvoorbeeld
wind- en zonne-energie te financieren als door te beleggen in groene en sociale obligaties. Een deel van
deze uitzettingen helpt ons bovendien bij onze doelstelling om in 2030 klimaatpositief te zijn. Daarnaast
ontwikkelen we de kredietverlening aan de zorgsector.
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Dit beloven we onze klanten
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Klanten kiezen voor ASN Bank omdat wij duurzame vooruitgang
stimuleren. Maar hoe maken we dat waar? Wat merken klanten ervan?
In overleg met klanten hebben we vier punten geformuleerd die van
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essentieel belang zijn.

1. Al onze investeringen zijn duurzaam en daar zijn we transparant over

We zetten het geld dat klanten ons toevertrouwen, alleen uit in landen, bedrijven en projecten die zijn
goedgekeurd na toetsing op ons duurzaamheidsbeleid. Alle uitzettingen worden gepubliceerd met naam
en bedrag. Daaruit wordt duidelijk dat we geen geld uitzetten in wapenindustrie, kernenergie, kolen, olie
en gas. Wel financieren we onder meer overheden, huisvesting, duurzame energie en zorg. Ons duur
zaamheidsbeleid is openbaar toegankelijk. Wij delen onze methodieken om duurzame vooruitgang te
meten met andere bedrijven in de sector.

2. Bankieren bij ASN Bank levert rendement op én draagt bij aan een duurzame wereld

De spaarrente die we vergoeden is marktconform. De onafhankelijke vergelijker Moneyview heeft in 2018
de voorwaarden van ASN Ideaalsparen met vijf sterren bekroond. Klanten ontvangen rente op hun betaal
rekening. We zetten het geld dat klanten ons toevertrouwen, uit volgens ons duurzaamheidsbeleid.
Bovendien is aan ASN Ideaalsparen, de ASN Creditcard en ASN Jeugdsparen steun aan duurzame projec
ten van de maatschappelijke partners van ASN Bank gekoppeld. De klant draagt bij aan deze projecten
zonder dat het hem of haar extra geld kost.

3. Wij helpen innovatieve, duurzame ideeën te realiseren

Via het online platform Voor de Wereld van Morgen helpen we innovatieve, duurzame ideeën verder.
Daarnaast brengen we zorgvuldig geselecteerde projecten van het crowdfundingplatform OnePlanet
Crowd onder de aandacht van onze klanten. Zo helpen we duurzame (startende) ondernemers aan kapi
taal.

4. Wij maken duurzaamheid voor iedereen bereikbaar

Deze klantbelofte was nieuw in 2018. Ze vraagt met oplossingen te komen voor mensen voor wie het nu
vaak te duur is om te verduurzamen. Voor hen hebben we al een goede basis met onze bancaire produc
ten en de nieuwe, duurzame ASN Hypotheek. In 2019 gaan we meer mogelijkheden onderzoeken om
deze belofte in te lossen.
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De basis: ons
duurzaamheidsbeleid
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Met ons duurzaamheidsbeleid geven we onze missie vorm. Dit beleid is
gebaseerd op de definitie van duurzaamheid in het VN-rapport
Our Common Future uit 1987. De basis onder ons beleid is het begrip
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rechtvaardigheid. Dit is de kern van onze duurzame visie.

Our Common Future riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling en definieerde deze als volgt:
Ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Mensenrechten, klimaat en biodiversiteit zijn de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. Samen bestrijken
zij bijna alle onderwerpen die van belang zijn bij alles wat we doen. Onder meer bij de selectie van onze
financieringen en beleggingen:

•
•
•

Klimaat: hoe selecteren we onze financieringen en beleggingen zo dat ze bijdragen aan een veilig,
leefbaar en stabiel klimaat voor mens en natuur?
Biodiversiteit: hoe dragen we met onze financieringen en beleggingen bij aan een schoon milieu en
bescherming van de natuur?
Mensenrechten: hoe beschermen we de rechten van mensen via onze financieringen en beleggingen?

Reikwijdte van het beleid
Het Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD) van ASN Bank bereidt het duurzaamheidsbeleid voor. Dit
beleid wordt ook toegepast door de Volksbank. Op advies van het ECD beslist de directie van ASN Bank
over het duurzaamheidsbeleid. Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank vormt de basis van het duur
zaamheidsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen. Het duurzaamheidsbeleid geldt voor:

ASN Bank

•
•
•
•

alle financieringen en beleggingen op de balans van ASN Bank;
de keuze van maatschappelijke partners waarmee ASN Bank samenwerkt;
de keuze van sponsorprojecten;
de keuze van projecten voor de ASN Bank Wereldprijs en voor ondersteuning van duurzame
initiatieven met behulp van crowdfunding.

ASN Beleggingsfondsen

De beheerder van de ASN Beleggingsfondsen, ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB), deelt de
missie van ASN Bank. Het duurzaamheidsbeleid van ABB is gebaseerd op dat van ASN Bank. Dit beleid
vormt de basis van de beslissingen die ABB neemt over:
goed- en afkeuring van bedrijven, landen, organisaties en projecten voor het beleggingsuniversum;
stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen
beleggen;
engagement met bedrijven in het beleggingsuniversum.

•
•
•
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De Volksbank

De Volksbank wil een relevante, positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, met een focus op
financiële weerbaarheid en duurzaamheid. Daarom heeft zij het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank
overgenomen. Zij heeft zich bovendien tot doel gesteld te komen tot een klimaatneutrale balans. Het
Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD) van ASN Bank ondersteunt de Volksbank bij de invoering en
realisatie van dit doel.
In december verscheen de 17e beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Daar kwam het duurzaamheids
beleid van de Volksbank, inclusief ASN Bank, als beste uit.

Mensenrechten
ASN Bank onderschrijft dat mensenrechten universele waarden zijn. Zij gelden overal, altijd en voor ieder
een. Hun doel is de menselijke waardigheid van iedere mens te beschermen. Rechtvaardigheid, vrijheid
en gelijkheid staan voorop.

Onze visie op mensenrechten

Onder ‘mensenrechten’ verstaan wij alle soorten mensenrechten: burgerrechten, politieke rechten,
economische, sociale en culturele rechten. Ook een leefbaar klimaat en schoon milieu zijn in onze ogen
voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Mensenrechten beschermen mensen tegen machtsmisbruik
door overheden, zoals discriminatie, schending van de privacy en martelen. Tevens leggen mensenrechten
de overheid plichten op, bijvoorbeeld om te zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg, vrijheid van
meningsuiting en gelijke behandeling. Mensenrechten zijn neergelegd in internationale verdragen.
Ook bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld door de
rechten van medewerkers, consumenten en omwonenden niet te schenden, maar ze te waarborgen.

Grondslagen van het beleid

De grondslag van ons mensenrechtenbeleid is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en de internationale standaarden die daarop zijn gebaseerd. Hiermee doelen we ook op de Guiding
Principles on Business & Human Rights (richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten) van de VN.
Deze richtlijnen zijn verwerkt in ons beleidsdocument voor mensenrechten, dat scherpe criteria bevat
voor de beoordeling van ondernemingen, landen en instellingen.
Deze richtlijnen schrijven voor dat iedere onderneming een analyse moet maken van de belangrijkste
mensenrechtenrisico’s. Wij hebben deze analyse in 2018 voor onze eigen organisatie en de Volksbank
uitgevoerd met behulp van adviesbureau Sustainalize. Uit deze analyse blijkt dat de grootste mensenrech
tenrisico’s zich bevinden in de ASN Beleggingsfondsen. We streven ernaar deze risico’s te verminderen.

IMVO Bankenconvenant

De financiële sector kan via zijn handelen direct of indirect zijn betrokken bij mogelijke schending van
mensenrechten. Daarom sloten de bankensector, ngo’s, vakbonden en de overheid in 2016 het IMVO
Bankenconvenant (IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), dat in
2019 afloopt. Het convenant heeft als doel het risico op schending van mensrechten uit te bannen. Door
de gezamenlijke aanpak bundelen de deelnemers hun kennis en ervaring op dit gebied.
ASN Bank sloot zich direct in 2016 aan bij het convenant. Sinds 2017 maakt ASN Bank deel uit van de
Volksbank, die de uitgangspunten van het mensenrechtenbeleid van ASN Bank toepast op al haar activi
teiten. De Volksbank heeft daarom ASN Bank vervangen als deelnemer aan het convenant; de duurzaam
heidsspecialisten van ASN Bank voeren de bijbehorende werkzaamheden uit.

Eerste mensenrechtenverslag

Het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank heeft de Volksbank ondersteund bij het voldoen aan
de afspraken van het IMVO Bankenconvenant. Een van die afspraken was de publicatie van een apart
mensenrechtenverslag. Het eerste mensenrechtenverslag van de Volksbank verscheen begin 2019. In lijn
met de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten (Guiding Principles on Business & Human
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Rights) rapporteert de Volksbank in dit verslag over de meest pregnante mensenrechtenrisico’s en over
maatregelen om deze risico’s te verzachten.

Klimaat
In de historie van de aarde verandert het klimaat regelmatig. Op dit moment gebeurt dat hoofdzakelijk
door activiteiten van de mens: de aarde warmt op door uitstoot van broeikasgassen. Wij onderschrijven de
rapporten van het International Panel on Climate Change (IPCC) over de onderbouwing van de opwarming
van de aarde door de mens. Ook baseren we ons op het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Als duurzame
organisatie willen wij bijdragen aan het behoud van een veilig, leefbaar en stabiel klimaat voor mens en
natuur, en de inmiddels onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering beperken.

Onze keuze: mitigatie en adaptatie

Verdere opwarming van de aarde is onvermijdelijk. Het lijkt dan ook al niet meer mogelijk het klimaat
probleem volledig op te lossen. Dat is een belangrijk gegeven voor de invulling van ons klimaatbeleid.
Het betekent immers dat adaptatie onvermijdelijk is. Dit houdt in: het opvangen van de gevolgen van de
klimaatverandering, zoals droogte, wateroverlast en verlies van biodiversiteit. Daarnaast willen we de
gevolgen van klimaatverandering die inmiddels onvermijdbaar zijn, helpen beperken. Daarom is mitigatie
noodzakelijk: voorkomen dat de temperatuurstijging blijft toenemen en zo het klimaatprobleem beperken.
Afremming van de temperatuurstijging vergroot immers de mogelijkheden van adaptatie en kan misschien
gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen.
Wij geven prioriteit aan mitigatie boven adaptatie. Dat heeft twee redenen. Ten eerste willen we de kans
op behoud van een klimaat dat voor mens en natuur leefbaar is, zo groot mogelijk maken. Ten tweede
blijkt uit vele rapporten dat mitigatie aanzienlijk goedkoper is dan aanpassen. Adaptatie wordt echter ook
onontbeerlijk.

Doel: klimaatneutrale samenleving

Hoe eerder de CO2-uitstoot wereldwijd gaat dalen, hoe groter de kans dat de temperatuurstijging binnen
de grens van gevaarlijke klimaatverandering blijft. De voorwaarde hiervoor is dat de wereld vóór 2020
een omslag in de uitstoot bereikt – en daarna zo snel mogelijk, maar zeker rond 2050, komt tot een netto
CO2-neutrale situatie. Daarna moeten landen CO2-negatief worden door CO2 uit de atmosfeer te halen.
Om dit te bereiken moet de CO2-uitstoot op korte termijn heel sterk verminderen. Wij willen daarin het
voortouw nemen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de variatie aan levende organismen en de verscheidenheid aan relaties die zij met elkaar
hebben in ecosystemen. Biodiversiteit is een bron van welvaart: zij levert diensten die voor mensen
economische, esthetische, religieuze en culturele waarden hebben, zoals de productie van zuurstof,
waterzuivering, voeding, brandstoffen, grondstoffen, medicijnen, bescherming en recreatie. Bovendien
heeft biodiversiteit voor veel mensen een intrinsieke waarde die al voldoende is om haar bescherming te
legitimeren. Dit alles maakt het belangrijk de biodiversiteit, met haar fragiele balans tussen de verschil
lende dier-, plant- en micro-organismen, te beschermen. Als een soort uitsterft, kan dat een kettingreactie
tot gevolg hebben waardoor het ecosysteem waar de soort deel van uitmaakte, niet goed meer functio
neert. Het kan dan niet langer voor ecosysteemdiensten zorgen.

Uitgangspunten van het beleid

De uitgangspunten van ons beleid voor biodiversiteit zijn gebaseerd op verschillende internationale
verdragen en overeenkomsten op het gebied van biodiversiteit. Zo volgen wij de definitie van de
Convention on Biological Diversity (CBD) van 1992: ‘De variatie van levende organismes van elke afkomst,
inclusief onder meer ecosystemen op land, in de zee en in andere wateren, en de ecologische complexen
waarvan zij deel uitmaken. Dit houdt in: de variatie aan levende organismen en de verscheidenheid aan
relaties die zij met elkaar hebben in ecosystemen.’
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Biodiversiteitsverlies grootste uitdaging voor mensheid

Wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af, voornamelijk door toedoen van de mens. Onderzoek van
The Stockholm Resilience Centre geeft aan dat er brede consensus is onder wetenschappers dat het
snelle verlies aan biodiversiteit een van de grootste uitdagingen is voor de mensheid. Verlies van bio
diversiteit is nog kritieker dan klimaatverandering. Het is echter minder zichtbaar dan klimaatverandering
en krijgt mede daardoor relatief weinig aandacht van bedrijven en overheden. ASN Bank wil als duurzame
bank bijdragen aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit en van ecosystemen. Wij volgen
daarbij de doelstelling zoals verwoord in de CBD: ‘Het behoud van biologische diversiteit, het duurzame
gebruik van haar onderdelen, en het eerlijk verdelen van de voordelen die uit het gebruik van genetische
middelen voortvloeien.’

Toetsing vanuit impact perspective

We toetsen projecten en bedrijven waarin we beleggen of die we financieren op hun impact op biodiversi
teit. Volgens het Millennium Ecosystem Assessment zijn de belangrijkste bedreigingen voor biodiversiteit:
verandering van landgebruik (verlies van natuurlijke habitat), klimaatverandering, introductie van uit
heemse soorten, overexploitatie en vervuiling. Wij financieren alleen ondernemingen die bijdragen aan
bescherming of verbetering van de biodiversiteit, en effectieve maatregelen nemen om deze bedreigin
gen te voorkomen of te compenseren. We mijden activiteiten die een grote negatieve impact hebben op
de biodiversiteit, zoals fossiele brandstoffen, mijnbouw, visserij en landbouw.

Nieuw beleid en wijzigingen in 2018
We hebben een serie kleinere aanpassingen doorgevoerd om het beleid te actualiseren op basis van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ook hebben we ervoor gezorgd dat het beter
aansluit op de onderzoeksopzet van de Eerlijke Bankwijzer.

Klimaat

Het klimaatbeleid is aangevuld met uitleg over het Klimaatakkoord van Parijs, de Dutch Carbon Pledge en
het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Bovendien is het onderwerp ontbossing aangevuld
met criteria die ook opgenomen zijn bij biodiversiteit.

Biodiversiteit

Het biodiversiteitsbeleid voor ontbossing is op vier punten verder geconcretiseerd:
Het kappen van oerbossen, tropische regenwouden, bossen met een hoog koolstofgehalte (high
carbon stocks) en mangrovebossen is onacceptabel voor ASN Bank.
Ontginning van veengebieden is onacceptabel voor ASN Bank.
We vragen van ondernemingen en instellingen dat zij bossen met een hoog koolstofgehalte identifice
ren en tegen houtkap beschermen.
We vragen van ondernemingen en instellingen in de houtketen dat zij het gebruik van illegaal gekapt
of verhandeld hout voorkomen.

•
•
•
•

Bestuur

Dit beleid is aangescherpt met twee eisen aan ondernemingen op het gebied van belastingen. Onder
nemingen zijn transparant over de verkregen belastingovereenkomsten en waar mogelijk over de uit
komst van eventuele belastingzaken. En ondernemingen hebben ketenbeleid waarin staat dat leveran
ciers belastingontduiking en belastingontwijking niet mogen tolereren.

Financiële dienstverlening

Het beleidsstuk Banken en Verzekeraars is samengevoegd met het beleidsstuk Supranationals. Het
beleid is gestroomlijnd en op details aangepast. Het is nu ook geschikt om te worden toegepast op het
beheer van liquiditeit (kort geld) en kapitaal (lang geld) van de Volksbank. Voor al het lange geld, dat de
Volksbank voor zes maanden of meer uitzet, geldt het duurzaamheidsbeleid. Bij kort geld gaat het niet om
financieringen of beleggingen. Toch gelden ook hiervoor beperkingen: de Volksbank zet geen kort geld
uit bij banken met een heel lage duurzaamheidsscore.
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Dierenwelzijn

Dit beleid is op enkele punten aangescherpt. We hebben het onderwerp antibiotica opgenomen in relatie
tot de impact van de landbouwsector op natuur en milieu. Het dierenwelzijnsbeleid over visserij is aan
gevuld met beleid op drie punten:
Varen onder flags of convenience. Dat houdt in dat het schip is geregistreerd in een land dat beperkte
regels heeft voor visvangst, en beperkt toezicht houdt op de visvangst(en). Dit belemmert duurzaam
beheer van de visstand en maakt illegale, ongereguleerde en ongeregistreerde visvangst mogelijk.
Naleving van gedragsregels van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties
voor verantwoorde visserij.
Naleving van de International Principles for Responsible Shrimp Farming en gebruik van het keurmerk
van het Aquaculture Stewardship Council (ASC) voor kweekvis.

•
•
•

Wonen en werken

We gaan nader in op duurzaam bouwen, bijvoorbeeld op het FSC-keurmerk en de MilieuPrestatie
Gebouwen (MPG), die aangeeft wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden
toegepast. Ook gaat het beleid in op primaire grondstoffen en circulair bouwen. Er zijn er nieuwe criteria
toegevoegd voor woningcorporaties, nutsbedrijven en vastgoedbedrijven. Ten slotte hebben we nieuwe
criteria toegevoegd voor hypotheekpakketten die in aanmerking komen voor belegging door ASN Bank.

Fusies en splitsingen

We hebben nieuw beleid over hoe wij omgaan met bedrijven die zijn betrokken bij fusies en splitsingen.
Dit gaat vooral over de tijdslijnen waarbinnen we moeten toetsen of het bedrijf betrokken is bij activiteiten
die we uitsluiten of mijden, en het tijdstip waarop een volledig onderzoek geboden is.

Plastic

We hebben beleid geformuleerd om de impact van plastic(verpakkingen) door bedrijven waarin we
beleggen, te verminderen. Centraal staan de eisen die wij stellen aan bedrijven die plastic verpakkingen
gebruiken en bedrijven die plastic verwerken. Dit beleid is begin 2019 officieel goedgekeurd.

Tabak

We hebben het tabaksbeleid aangescherpt en uitgebreid met e-sigaretten. We investeren niet in bedrijven
die tabaksproducten of elektronische rookwaren produceren. Ook investeren we niet in bedrijven die
meer dan 5% (dit was 10%) van hun omzet halen uit de verkoop of distributie van of handel in tabaks
producten en elektronische rookwaren.

De SDG’s en ons duurzaamheidsbeleid
De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s) bieden een gemeenschappelijke
taal om over duurzame, sociale ontwikkeling te spreken, ook internationaal. Daarom zijn deze duurzame
ontwikkelingsdoelen van groot belang voor een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling. Dit zijn
de SDG’s:
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EINDE AAN ARMOEDE
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GEZONDHEID EN WELZIJN
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SCHOON DRINKWATER EN GOEDE SANITAIRE VOORZIENINGEN
DUURZAME EN BETAALBARE ENERGIE
FATSOENLIJKE BANEN EN ECONOMISCHE GROEI
INNOVATIE EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR
MINDER ONGELIJKHEID
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HERSTEL ECOSYSTEMEN EN BEHOUD BIODIVERSITEIT
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PARTNERSCHAPPEN VOOR DE DOELEN
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In 2018 hebben wij de overeenkomsten en verschillen tussen de SDG’s en het duurzaamheidsbeleid van
ASN Bank in kaart gebracht. We hebben de 17 doelstellingen (goals) onder de loep genomen, evenals
de 169 doelen (targets). Doordat wij al een kwart eeuw lang dezelfde internationale standaarden als
uitgangspunten voor ons duurzaamheidsbeleid nemen, zijn er veel overeenkomsten tussen ons beleid
en de SDG’s. SDG’s zijn echter geformuleerd voor landen. Om als bedrijf of bank aan de doelstellingen
en targets te kunnen werken, is een vertaling hiervan nodig. Dat hebben wij gedaan op het niveau van
de targets, omdat deze gedetailleerder en concreter zijn en daardoor meer houvast bieden.
Wij vullen de SDG’s op twee manieren in:

1 Do no harm

We sluiten alle activiteiten uit die schadelijk kunnen zijn voor mens, klimaat en natuur. Eventuele
schadelijke invloeden verzachten (mitigeren) we. Dit is de basis van ons beleid. We dragen daarmee
bij aan de SDG’s, want een positieve impact begint met het verlagen van de negatieve impact. Anders
gezegd: wij vinden dat een positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling begint door activiteiten met
een negatieve impact op de SDG’s uit te sluiten. Ons duurzaamheidsbeleid bevat daarom uitsluitings
criteria voor bijvoorbeeld wapenhandel, ontbossing, activiteiten die ingaan tegen dierenwelzijn, en
het gebruik van fossiele energie. Aan dergelijke onderwerpen besteden de SDG’s weinig of geen
aandacht.
Onze duurzame selectiecriteria dragen bij aan de volgende targets per SDG:
Bijdrage aan de SDG’s door de duurzame selectiecriteria
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2 Netto positieve invloed

Met onze langetermijndoelen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit creëren we een netto
positieve invloed. Van deze doelen meten we ook onze invloed op het klimaat en de biodiversiteit, en
voor mensenrechten op het gebied van leefbaar loon in de textielindustrie.
In de grafieken hieronder is aangegeven aan welke SDG’s onze langetermijndoelen bijdragen.
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Bijdrage aan de SDG’s door het langetermijndoel leefbaar loon
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Bijdrage aan de SDG’s door het langetermijndoel biodiversiteit
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Leefbaar loon in de
kledingsector
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In veel landen is het minimumloon twee tot drie keer zo laag als het
leefbaar loon: het loon dat nodig is voor de basisbehoeften van een
gezin. Daarom hebben wij ‘leefbaar loon’ gekozen als focus van ons
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langetermijndoel voor mensenrechten.

Het minimumloon in sectoren als kleding, elektronica en voeding is vaak niet genoeg om van te leven.
Dat geldt in het bijzonder voor productiemedewerkers bij de toeleveranciers van bedrijven in deze secto
ren. De ASN Beleggingsfondsen beleggen in de kledingsector. Daardoor is leefbaar loon in de kleding
industrie een van de ernstigste mensenrechtenrisico’s voor de Volksbank en ASN Bank. Wij willen maxi
maal druk uitoefenen op de kledingsector om ons langetermijndoel voor mensenrechten te behalen:
De kledingsector heeft in 2030 alle benodigde processen geïmplementeerd om een leefbaar
loon voor werknemers in zijn keten mogelijk te maken.

Het belang van leefbaar loon

Met een leefbaar loon kunnen productiemedewerkers voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en hun
gezin. Dit houdt in: voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg. Daarnaast kunnen ze zo’n 10% van
het loon sparen voor onvoorziene kosten. De hoogte van dit leefbare loon verschilt van land tot land. De
invoering van een leefbaar loon helpt om de levensstandaard van arbeiders en hun gezin te verhogen.
Vaak is het bovendien een katalysator om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo neemt de
kans op kinderarbeid af als de ouders van een gezin genoeg verdienen.

Welke bedrijven?

Bij het streven naar leefbaar loon leggen we de focus op de kledingbedrijven die op 1 april 2016 waren
goedgekeurd voor het ASN Beleggingsuniversum. Inmiddels zijn Gap en Nike afgekeurd omdat zij niet
meer voldoen aan andere criteria van het duurzaamheidsbeleid. We zetten de dialoog over leefbaar loon
met deze bedrijven wel voort. Dat betekent dat we ons richten op de volgende veertien bedrijven: Adidas,
Amer Sports, Asics, Asos, Esprit, Gap, Gildan Activewear, H&M, Inditex, KappAhl, Lojas Renner, Marks &
Spencer, Nike en Puma.

Uitvoering van het doel
Bij de introductie van ons langetermijndoel in 2016 ontwikkelden we een methodiek om te meten hoe
ver de kledingbedrijven zijn met het invoeren van een leefbaar loon. Op basis daarvan voerden we de
eerste gesprekken met kledingbedrijven over leefbaar loon. Sinds 2018 baseren we onze methodiek op
de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en het bijbehorende
Reporting Framework. Deze richtlijnen zijn wereldwijd erkend als gezaghebbend richtsnoer waarmee
bedrijven laten zien hoe ze de belangrijkste mensenrechtenkwesties aanpakken. Doordat zowel de
bedrijven als wij van deze richtlijnen uitgaan, kunnen we doelgerichter met de bedrijven in gesprek. Het
internationale accountantsbureau Mazars, dat het Reporting Framework mede heeft opgesteld, hielp
ons de kledingbedrijven scherper langs de meetlat te leggen. De specialisten van Mazars hebben een
onafhankelijke waarborg gegeven op onze meting.

Rapport 2018 en engagement

De eerste metingen die we deden, gingen vooral om de vraag: heeft het bedrijf beleid voor leefbaar loon?
Met behulp van de vernieuwde methodiek hebben we ook de praktijk beoordeeld. We beantwoordden
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voor elk bedrijf acht vragen. Bijvoorbeeld: In hoeverre integreert het bedrijf zijn beleid voor leefbaar loon
in de bedrijfsvoering? Wat is de impact ervan op de textielwerkers? Hoe transparant is het bedrijf erover?
De antwoorden leidden tot de indeling van elk bedrijf in een van vier categorieën: van embryonic (het
bedrijf doet niet of nauwelijks iets aan leefbaar loon) via developing en maturing naar leading (leidend).
De meeste bedrijven bevonden zich in 2018 in de middelste twee categorieën.
De uitkomsten zijn verschenen in het Living Wage
Report 2018. Zij bieden handvatten voor de dia
loog met kledingbedrijven over de vraag hoe zij
verbeteringen kunnen doorvoeren. Doordat we
een analyse maken die diep ingaat op het arbeids
recht leefbaar loon, kunnen we doeltreffend en
gericht met bedrijven in gesprek gaan – ofwel
engagement voeren. Wij spreken gemiddeld een
tot anderhalf uur met verschillende medewerkers
van een bedrijf: van specialisten op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen tot
inkopers en soms externe experts die het bedrijf
adviseren. De onderzoeksresultaten vormen een
goede basis voor diepgaande discussies, ook over
de ambities van bedrijven voor de toekomst. Naar
aanleiding van het rapport en de individuele
beoordelingen per bedrijf hebben we met bijna
alle veertien bedrijven gesproken. In 2019 staan er
nog enkele gesprekken gepland.

Plannen voor 2019

In 2019 beoordelen we de bedrijven opnieuw en bespreken de uitkomsten met hen. Ons doel is een
zodanige vertrouwensband op te bouwen dat de bedrijven open staan voor onze suggesties en kritiek
punten. Daarom verschijnen de scores van de individuele bedrijven niet in het rapport, dat verder wel
openbaar is. Samen met de andere financiële instellingen in het Platform Living Wage Financials blijven
we de bedrijven kritisch volgen en hun vooruitgang monitoren.

Bevindingen delen

We vinden het belangrijk onze bevindingen zoveel mogelijk te delen, zodat andere bedrijven ons voor
beeld kunnen volgen. Daarom hebben we ons werk toegelicht tijdens de internationale conferentie van
de OESO januari in Parijs (OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector). Ook
waren we aanwezig bij het jaarlijkse forum van de Verenigde Naties over bedrijfsleven en mensenrechten
in Genève. Dit trekt elk jaar meer internationale deelnemers, in 2018 meer dan drieduizend. Onze mensen
rechtenadviseur sprak in een panel over hoe beleggende financiële instellingen succesvol de dialoog met
bedrijven kunnen aangaan.

Platform Living Wage Financials
ASN Bank, Triodos IM en pensioenverzekeraar MN werken sinds 2016 als eerste financiële instellingen
samen aan leefbaar loon. Op initiatief van ASN Bank zijn wij in 2018 over dit onderwerp in gesprek gegaan
met andere financiële instellingen in Nederland. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Platform Living
Wage Financials (PLWF). Dit werd in september met succes gelanceerd tijdens een conferentie bij MN
in aanwezigheid van ruim tachtig vertegenwoordigers van de financiële instellingen, ngo’s en kleding
bedrijven.
Naast de oprichters ASN Bank, Triodos IM en MN zijn a.s.r., ING, Achmea IM, NN IP, Robeco, Kempen en de
Franse vermogensbeheerder Amundi Asset Management aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij
ruim 2 biljoen euro aan vermogen onder beheer. Ondersteunende partijen zijn ABN AMRO en de pensioen
fondsen MITT, PME en PMT. Doel is nog meer grote banken en (pensioen)verzekeraars te betrekken bij het
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platform, om samen metingen uit te voeren, kledingbedrijven te benaderen en de doelstelling uit te brei
den naar andere sectoren. Zo kunnen financials het sociale aspect van duurzaamheid vormgeven.

Samenwerking met Fair Wear Foundation
We werken nauw samen met maatschappelijke partners die onze visie delen. Op het gebied van leefbaar
loon is dat Fair Wear Foundation. Deze organisatie werkt samen met kledingmerken en invloedrijke
partijen in de kledingindustrie aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in deze sector. Sinds 2018
helpt Fair Wear Foundation ons bij de realisatie van het langetermijndoel voor leefbaar loon. Zij geeft
onafhankelijk advies, doet onderzoek en geeft trainingen. Daarnaast checkt Fair Wear Foundation de
stappen die bedrijven zetten via fabriekscontroles, lokale klachtenlijnen en brand performance checks:
onafhankelijke onderzoeken naar de inspanningen van een kledingmerk om arbeidsvoorwaarden bij
(toe)leveranciers te verbeteren.
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Klimaatpositief in 2030
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De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2 (koolstofdioxide), veroorzaakt
de huidige snelle opwarming van de aarde. Wij willen een maximale
bijdrage leveren aan vermindering van die opwarming. Daarom willen we
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in 2030 klimaatpositief zijn.

We werken sinds 2012 aan ons klimaatdoel. In die tijd zijn er grote stappen gezet in de klimaatweten
schap, waardoor de gevolgen van temperatuurstijging nauwkeuriger kunnen worden voorspeld. Het
gevolg is dat nieuwe rapporten van klimaatwetenschappers een steeds alarmerender inhoud hebben.
Eerst veronderstelden zij dat een temperatuurstijging van 2 graden Celsius nog tot beheersbare risico’s
zou leiden. In 2018 verscheen het rapport Global Warming of 1.5°C van het International Panel on Climate
Change (IPCC). Dit maakte duidelijk dat het nodig is ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 gra
den opwarmt om de ergste gevolgen van de opwarming te voorkomen. De maatregelen die nu wereldwijd
worden genomen, zijn onvoldoende om het doel van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 – de opwar
ming ruim onder 2 graden Celsius houden – te halen. Energiebesparing en de overstap op duurzame
energie zijn niet genoeg. Daarnaast is carbon dioxide removal (CDR) noodzakelijk: opslag van CO2 ofwel
negatieve CO2-uitstoot.

Van klimaatneutraal naar klimaatpositief

Een bank kan de uitstoot van broeikasgassen vooral verminderen door invloed uit te oefenen op de
CO2-afdruk van ondernemingen en projecten waarin zij investeert. Daarom hebben we in 2012 als lange
termijndoel vastgesteld: in 2030 zijn al onze financieringen en beleggingen netto klimaatneutraal. Eind
2018 waren we voor 96% klimaatneutraal. Als antwoord op de steeds grotere urgentie van de klimaat
verandering hebben wij onze klimaatdoelstelling vervolgens aangescherpt. Als eerste bank ter wereld
hebben we de volgende ambitie geformuleerd:
Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief.
Met dit klimaatbeleid zetten we in op een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5 graden. Enkele
banken meten op dit moment incidenteel hun impact op het klimaat. Voor zover wij weten, stelt geen
enkele bank in de wereld zich zo’n doel. Wij vinden echter dat het nodig is, mede omdat veel onderzoeken
aantonen dat de transitie naar een CO2-neutrale economie haalbaar is, zelfs al in 2030. Aangespoord door
ernstige gevolgen van een grotere temperatuurstijging willen wij ons extra inzetten om klimaatpositief te
worden.

Strategie om klimaatpositief te worden

Van alle uitzettingen op de bankbalans berekenen we de uitstoot of vermeden uitstoot. Die zetten we in
de CO2-winst-en-verliesrekening. Daarbij rekenen we de uitstoot van de verschillende broeikasgassen op
basis van internationale standaarden om in CO2-equivalenten. ASN Bank is klimaatpositief als de omvang
van de emissies op de balans gelijk is aan of kleiner is dan de omvang van carbon dioxide removal op de
balans. Dat realiseren we via de volgende keuzes:
Als het gaat om de energiesector financieren we alleen energiewinning uit hernieuwbare energie
bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Zo verhogen we de vermeden CO2-uitstoot.
We financieren energiebesparing, energiezuinige gebouwen en energie-efficiëntie.
We beleggen niet in de winning, productie en raffinage van fossiele grondstoffen en het gebruik hier
van door ondernemingen om energie op te wekken.
We beleggen bij voorkeur in ondernemingen die energie besparen.
We beleggen een deel van het spaargeld in klimaatobligaties. Daarmee neemt de vermeden CO2uitstoot toe.
Het spaargeld van onze klanten wordt voor een belangrijk deel uitgezet in hypotheken die de Volks

•
•
•
•
•
•
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bank verstrekt. De Volksbank, waaronder ASN Bank, motiveert hypotheekklanten hun woning te
verduurzamen, zodat de CO2-uitstoot die samenhangt met de hypotheekportefeuille daalt.
Om klimaatpositief te worden, is het nodig dat we projecten financieren die ervoor zorgen dat CO2
uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen. Deze koolstofopslag is bijvoorbeeld mogelijk via de
aanplant van bomen. In ons klimaatbeleid hebben wij daarom activiteiten als de financiering van bos
aanplant opgenomen.

Reikwijdte doelstelling

ASN Bank was de eerste bank ter wereld met een balansbrede klimaatdoelstelling. We hebben nog
steeds een belangrijke voorbeeldfunctie: met ons klimaatdoel willen we andere, grotere financiële instel
lingen stimuleren ons voorbeeld te volgen. Sinds 2016 streeft de Volksbank naar een klimaatneutrale
balans.
Toen we de doelstelling opstelden, viel de beheerder van de ASN Beleggingsfondsen, ASN Beleggings
instellingen Beheer B.V. (ABB), onder ASN Bank. Inmiddels valt ABB organisatorisch onder de Volksbank.
Daarom berekenen wij de CO2-uitstoot van ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen apart. We nemen wel
beide cijfers in aanmerking om te bepalen in hoeverre de doelstelling is behaald.

Ontwikkeling klimaatdoelstelling
In 2015 zijn we begonnen met carbon accounting: we sturen op de CO2-uitstoot die (indirect) samenhangt
met onze kredieten en beleggingen. De methodiek die we hiervoor gebruiken hebben we ontwikkeld op
basis van internationale standaarden, zoals het Greenhouse Gas-protocol (GHG). De methodiek om de
CO2-impact van beleggingen en leningen te meten is nog in ontwikkeling. De data die hierbij worden
gebruikt, worden regelmatig verbeterd. Daardoor is het mogelijk dat de berekende CO2-impact in de
toekomst wordt aangepast als er betere data beschikbaar zijn.

Gerealiseerd deel van de klimaatdoelstelling in %
Winst en verlies in kiloton
CO2-equivalenten
2017

ASN Bank

ASN Beleggingsfondsen*

Totaal

Winst

356

116

471

Verlies

373

286

659

95,4%

40,5%

71,6%

Winst

503

145

647

Verlies

344

331

675

146,3%

43,7%

96,0%

Gerealiseerd
2018

Gerealiseerd

* In het jaaroverzicht over 2017 rapporteerden we de CO2-uitstoot van het overige vermogen onder
beheer, namelijk de ASN Beleggingsfondsen, Energiefonds Overijssel en ASN Vermogensbeheer. De
laatste twee komen niet meer voor in de cijfers over 2018 omdat ASN Bank niet langer de beheerder is
van Energiefonds Overijssel, terwijl ASN Vermogensbeheer is verkocht.
ASN Bank zette in 2018 een grote stap in de realisatie van CO2-winst. De vermeden uitstoot steeg vooral
dankzij projectfinancieringen in vier windparken: Nobelwind, Rentel, Northwester 2 en Merkur Offshore.
Ook de financiering van zonnepark GCV Zonne-energie en de extra lening aan het Green for Growth Fund
droegen hieraan bij. Bovendien realiseerden we een nettogroei van groene obligaties van 100 miljoen
euro. Deze groene obligaties financieren op hun beurt projecten in duurzame energie en energie-efficiën
tie, waardoor wij ook CO2-winst behalen. De CO2-winst steeg zo sterk dankzij de projectfinancieringen en
groene obligaties, dat wij onze oorspronkelijke klimaatdoelstelling – alle financieringen en beleggingen
van ASN Bank zijn in 2030 netto klimaatneutraal – in 2018 al bijna hebben behaald.
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Platform Carbon Accounting Financials
Op wereldschaal heeft ASN Bank slechts beperkte invloed. Door samenwerking met andere organisaties
kunnen we meer bereiken. Daarom wisselen we kennis uit met gespecialiseerde bureaus en universiteiten
en werken we samen met andere financiële instellingen. Het belangrijkste samenwerkingsverband is het
Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 beloofden
de eerste PCAF-deelnemers in de Dutch Carbon Pledge zich samen in te zetten voor het klimaat. Nieuwe
deelnemers onderschrijven bij deelname deze belofte. Zij spreken af transparant te zijn over de CO2impact van hun investeringen en hun doelstelling om die te verkleinen.
ASN Bank was initiatiefnemer van PCAF. Eind 2018 waren de volgende organisaties lid: de banken ABN
AMRO, ASN Bank, Rabobank, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen en de Volksbank, verzekeraar a.s.r.,
pensioenfondsen PMT en PME, vermogensbeheerders ACTIAM, Achmea Investment Management, MN,
Robeco en ontwikkelingsbank FMO. Opgeteld hebben zij ruim een triljoen euro aan beheerd vermogen,
de helft van het totale beheerde vermogen in Nederland.

Resultaten PCAF in 2018

De PCAF-leden hebben een uniforme, transparante en open source-methodiek ontwikkeld waarmee
financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. In 2018 boekte PCAF flinke vooruitgang:
het bracht een nieuw rapport uit waarin methodieken zijn beschreven om de CO2-impact van zakelijke
leningen en indirecte investeringen te berekenen. Eerder had PCAF al methodieken ontwikkeld voor
beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en
onroerend goed. De PCAF-leden hebben de impact van hun vermogen onder beheer in 2018 berekend.
Na verdere analyse van de data rapporteren zij hierover in hun jaarverslagen.
De komende twee jaar zetten de deelnemers aan PCAF de samenwerking voort om de methodiek verder
aan te scherpen en internationaal uit te dragen. De voortgang en resultaten van PCAF zijn openbaar.

Amerikaanse bank neemt klimaataanpak over

De Amerikaanse Amalgamated Bank, de grootste vakbondsbank in de Verenigde Staten, besloot eind
2018 de klimaatbelasting van haar investeringen te gaan meten en verminderen. Daarbij werd de
Amalgamated Bank geïnspireerd door PCAF. Zij heeft tevens het initiatief genomen om de PCAFmethodiek om te zetten in een methodiek die financiële instellingen in de VS kunnen toepassen.
Hierin zijn inmiddels veertien banken uit de VS geïnteresseerd.

Plannen voor 2019
In 2019 zullen we onze aangescherpte klimaatdoelstelling – ASN Bank is in 2030 netto klimaatpositief –
verder uitwerken voor de bankbalans en de ASN Beleggingsfondsen. Eind 2018 hebben we Navigant
opdracht gegeven om te specificeren of er CO2-uitstoot door diverse investeringen wordt vastgelegd en
zo ja, hoeveel. Het gaat om investeringen in bestaande fondsen waarbij CO2 wordt vastgelegd doordat er
bijvoorbeeld bossen worden aangelegd of bomen in landbouwgebieden worden aangeplant. Met de
uitkomsten van deze studie kunnen we een eerste inventarisatie maken van de klimaatpositiviteit van
ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen.
De leden van het Platform Carbon Accounting Financials hebben de PCAF-methodiek ontwikkeld om hun
klimaatimpact te berekenen. Wij gebruikten tot nu toe onze eigen methodiek, de carbon profit and loss
methodology, die aan de basis van de PCAF-methodiek stond. PCAF heeft inmiddels een grote navolging
gekregen in de Nederlandse financiële sector. Wij gaan dit steunen door de PCAF-methodiek voor onze
berekeningen te gebruiken.
Wij gaan ons in 2019 ook committeren aan het stellen van een science based target van het Science Based
Targets Initiative. Hierin worden de kaders van het Klimaatakkoord van Parijs vertaald in concrete doelstel
lingen voor beleggingen en investeringen per beleggingscategorie. Hiermee willen we twee zaken inzich
telijk maken: ten eerste hoe wij onze eigen beleggingen en investeringen in lijn kunnen brengen met dit
akkoord, en ten tweede of we genoeg doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.
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Lobbyactiviteiten
De impact van ASN Bank op het klimaat is beperkt. We vergroten onze invloed op de noodzakelijke
veranderingen door andere financiële instellingen – met een omvangrijker balans – te stimuleren ons
voorbeeld te volgen. Ook zetten we onze invloed in om de urgentie van ‘het klimaat’ en de noodzaak
om actie te nemen, op de maatschappelijke agenda te krijgen. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen
met medestanders, zoals collega-banken en ngo’s.

Overheid en DNB

Op 31 mei heeft een afvaardiging van PCAF in de Tweede Kamer een technische briefing gegeven aan de leden
van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK). De briefing ging over de methodiek die
PCAF ontwikkeld heeft. ASN Bank gaf, mede namens de Volksbank, een inhoudelijke toelichting op de praktijk
van het werken met de methodiek. De PCAF-leden hebben het rapport over hun vorderingen eind 2018 overhan
digd aan leden van de vaste Kamercommissie voor EZK. Zij overhandigden het ook aan Europarlementariër Bas
Eickhout en, tijdens de klimaattop in Katowice (Polen), aan de Nederlandse klimaatgezant, Marcel Beukeboom.
Wij drongen er, samen met Triodos Bank, bij de overheid op aan dat het Klimaatakkoord van Parijs wordt
vastgelegd in wetgeving. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft PCAF gevraagd mee te doen aan het Network
for Greening the Financial System (NGFS).

Springtij

Elk jaar vindt in september op Terschelling het Springtij Festival plaats. Rond achthonderd mensen met een
visie op duurzaamheid uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap komen dan bij elkaar. Zij bespreken
de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie.
Wij waren verantwoordelijk voor het programma rond het thema Finance en Klimaat. Ook verzorgden we de
goedbezochte workshop Uit de lucht, in de grond over de cruciale rol van die het wegnemen van CO2 uit de
atmosfeer heeft om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Aan de hand van de klimaatpositieve
bedrijfsvoering van ASN Bank lieten we zien wat de mogelijkheden zijn om CO2 te compenseren.

Spitsbergen Ambitie

In april reisde directievoorzitter Arie Koornneef namens ASN Bank en de Volksbank naar Spitsbergen met
expeditieleider Bernice Notenboom. Dit reisdoel was gekozen om de urgentie van de klimaatdoelen
duidelijk te maken voor de deelnemers: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, financiële
instellingen en energieleveranciers. Doel van de reis was om afspraken te maken over de invulling van de
Nederlandse klimaatdoelen voor 2030. De focus lag op twee onderwerpen: verduurzaming van de
bebouwde omgeving, en het meten en extern rapporteren van de klimaatimpact van financieringen en
beleggingen door financiële instellingen.
ASN Bank was daarin een stuwende kracht. Koornneef: ‘Het waren indrukwekkende en op momenten
ook confronterende dagen. We hebben kunnen genieten van de omgeving, maar daarnaast ook heel
hard gewerkt om met een goed resultaat van boord te stappen.’ Het resultaat was de Spitsbergen Ambitie.
Daarin spreken vijftien financiële instellingen af dat zij de klimaatimpact van al hun financieringen en
beleggingen gaan meten en er extern over gaan rapporteren. Namens deze instellingen overhandigde
Koornneef de Spitsbergen Ambitie op 26 juni aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels.

Samenwerking met Urgenda
We werken nauw samen met maatschappelijke partners die onze visie delen. Op het gebied van klimaat is
dat Urgenda. Met het project Bedrijven Klimaatneutraal wil Urgenda Nederland sneller duurzaam maken,
samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. ASN Bank wil dat zo veel
mogelijk bedrijven in het ASN Beleggingsuniversum in 2030 klimaatneutraal zijn. Die twee doelen gaan
goed samen. Urgenda praat al met bedrijven in het kader van zijn Actieplan 2030. Daaraan voegde het
bedrijven uit het ASN Beleggingsuniversum toe. Urgenda heeft in 2018 een nulmeting gedaan bij Unilever,
Akzo, Philips, Rockwool, Vestas, Tesla, Stagecoach, ASML, KPN, Randstad, Philips Lighting en Wessanen.
Urgenda bespreekt met deze bedrijven hoe zij stapsgewijs klimaatneutraal kunnen worden. Onderdeel van
het project is ook om in de politiek voor elkaar te krijgen dat CO2-besparing wordt beloond en uitstoot belast.
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Positieve invloed op
biodiversiteit
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Wij vinden dat ASN Bank maximaal moet en kan bijdragen aan bescher
ming en verbetering van biodiversiteit. We hebben daarom – als eerste
bank ter wereld – een langetermijndoel voor biodiversiteit vastgesteld.

20 18
ASN Bank zelf heeft, met nog geen tweehonderd mensen in één kantoor, nauwelijks een ecologische
voetafdruk. Maar het spaar- en beleggingsgeld van onze klanten zit in ondernemingen, landen en projec
ten die de biodiversiteit wel belasten en daardoor verlies van biodiversiteit veroorzaken. We willen verder
biodiversiteitsverlies voorkomen en bijdragen aan netto-biodiversiteitswinst. Dat hebben we vastgelegd in
ons langetermijndoel:
Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit.
Met een ‘netto positief effect’ bedoelen we dat het biodiversiteitsverlies door beleggingen en financierin
gen meer dan gecompenseerd wordt door biodiversiteitswinst door andere activiteiten. Met dit doel willen
we een positieve bijdrage leveren aan de natuur en haar soortenrijkdom. We hebben de afgelopen jaren
een methodiek ontwikkeld om de biodiversiteitsimpact te berekenen. Op basis daarvan kunnen we sturen
op vergroting van de positieve impact en verkleining van de negatieve impact. Met als uiteindelijk doel:
bijdragen aan stabiele, robuuste ecosystemen.

Drie strategieën
We willen een netto positief effect op biodiversiteit bereiken met behulp van drie strategieën.

1. Ontwikkelen en delen van methodiek

We ontwikkelen een methodiek, Biodiversity Footprint Financials and Industry (BFFI), om onze ecologische
voetafdruk te berekenen en de voortgang te monitoren. Ook verbeteren we de kwaliteit van de data over
onze ecologische voetafdruk. Door onze inspanningen te publiceren, dragen we eraan bij dat financiële
instellingen meer inzicht krijgen in hun impact op de biodiversiteit, en zich daar meer van bewust worden.
Bovendien dragen we onze methodiek en ervaringen nationaal en internationaal uit. Zo willen we andere
financiële instellingen inspireren om transparant te worden over het biodiversiteitsverlies dat zij met hun
financieringen veroorzaken, en deze impact vervolgens om te buigen naar een positieve impact op de
lange termijn.

2. Biodiversiteitsverlies verminderen

We streven ernaar het biodiversiteitsverlies waarvoor de financieringen en beleggingen van ASN Bank en
de ASN Beleggingsfondsen verantwoordelijk zijn, te verminderen. Als eerste stap identificeren we welke
financieringen en beleggingen de grootste impact hebben, zoals enkele voedings- en papierbedrijven
waarin de aandelenfondsen beleggen. We kunnen daarvoor bijvoorbeeld samenwerken met ondernemin
gen die koploper zijn in het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

3. Biodiversiteitswinst vergroten

We verkennen de manieren waarop we de biodiversiteitswinst kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door geld
te steken in natuurontwikkeling, duurzame energie en circulaire economie, en door samen te werken met
natuurorganisaties, waterbedrijven en partijen die biodiversiteitsprojecten ontwikkelen.
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Samen werken aan de methodiek
Het meten van impact op biodiversiteit is zo’n nieuwe activiteit voor een bank dat we hulp van experts
nodig hebben. Daarom werken we samen met veel verschillende partijen. We delen onze kennis en we
willen op onze beurt van anderen leren. Want de gezamenlijke inzet van veel mensen en organisaties
wereldwijd is nodig om de biodiversiteit te beschermen en daardoor de planeet leefbaar te houden voor
de volgende generaties. Het lijkt nu misschien onmogelijk dat doel te behalen. Maar het is juist daarom
hard nodig dat we ons er samen voor inzetten.
In 2018 startten we de samenwerking met de Franse bank CDC Biodiversité, de vermogensbeheerder
ACTIAM en de Duitse impactinvesteerder Finance in Motion. Het eerste resultaat van deze samenwerking
was het rapport Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector. In dit
rapport zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor de manier waarop financiële instellingen een
biodiversiteitsvoetafdruk kunnen berekenen. Financiële instellingen, bedrijven en overheden kunnen deze
voetafdruk gebruiken voor strategische en operationele beslissingen. Als financiële instellingen bij hun
investeringen de impact op biodiversiteit in acht nemen, helpt dat risico’s te verminderen en kansen te
bepalen. Investeringskansen zijn bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen die zijn gericht op herstel van
landschappen, bescherming van bossen en aanplant van nieuwe bossen en natuur, of investeringen om
het zeeleven beter te beschermen.

Delen van de methodiek

Wij hebben samen met onze samenwerkingspartners het Common ground-rapport gepresenteerd tijdens
de UN COP14, de veertiende Conferentie van Partijen van de Verenigde Naties (VN) over het Verdrag
inzake Biologische Diversiteit (CBD) in Egypte. We deelden onze gezamenlijke uitgangspunten over het
meten van de impact van leningen en beleggingen op biodiversiteit. Hiermee leverden we een bijdrage
aan de dringende oproep van de VN om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te stoppen. Het Common
ground-rapport is ook door de Europese Commissie goed ontvangen. Dit is belangrijk omdat deze werkt
aan nieuwe wetten over duurzaamheid in de financiële sector.

Platform Biodiversity Accounting Financials

Begin 2017 startten we, samen met ACTIAM, het Platform Biodiversity Accounting Financials (PBAF). PBAF
heeft twee doelen. Ten eerste inzicht te krijgen in het biodiversiteitsverlies waarvoor financiële instellingen
verantwoordelijk zijn. En ten tweede methodieken te inventariseren om biodiversiteit te meten.

Community of Practice EU

ASN Bank is actief lid van de Europese Community of Practice Finance & Biodiversity, die zij mede heeft
opgericht. In deze community werkten twaalf financiële instellingen in 2018 samen op het gebied van
natuurlijk kapitaal en biodiversiteit. De deelnemers deelden hun ervaringen en inzichten over de rol van
biodiversiteit in hun beleggings- en financieringsbeleid. ASN Bank heeft onder andere de methodiek
Biodiversity Footprint Financials and Industry (BFFI) gepresenteerd die zij eerder heeft ontwikkeld, evenals
het Common ground-rapport. We hebben ook bijgedragen aan enkele rapporten: Business Planning for
Biodiversity Net Gain en Positive Impact Finance for Business & Biodiversity.

Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital

ASN Bank nam in 2014 het initiatief tot de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital
(CoP FiNC). In deze CoP delen financiële instellingen hun praktijkervaring en bespreken hoe de financiële
sector kan bijdragen aan het behoud en de verbetering van biodiversiteit.
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Meting 2018
We zijn de eerste bank ter wereld die haar impact op biodiversiteit meet. De methodiek hiervoor is
dan ook in ontwikkeling. Daardoor zijn we niet bij met de metingen: in 2018 hebben we onze impact
op biodiversiteit over het jaar 2017 en de jaren daarvoor met een aangescherpte methodiek berekend.
We streven ernaar in de toekomst wel over het afgelopen kalenderjaar te rapporteren.
De grafiek toont de metingen van de verschillende vermogenscategorieën over de afgelopen jaren.
De impact van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen op biodiversiteit in 2017 was 64.849 hectare.
Dit is een kleine daling ten op zichtte van 2016. Vooral de groei van de financieringen van wind en
zonne-energie veroorzaakten deze daling van onze impact op biodiversiteit.
Impact op de biodiversiteit in hectares per beleggingscategorie
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Plannen voor 2019
We gaan in 2019 de methodiek voor het berekenen van de biodiversiteitsvoetafdruk verder uitwerken
voor verschillende typen investeringen. Daarnaast willen wij meer investeringen doen in bedrijven en
projecten die een positief effect hebben op biodiversiteit. We hopen zo een sleutelrol te spelen in voor
koming van verder biodiversiteitsverlies en bij te dragen aan netto biodiversiteitswinst.

Publiciteit
In december 2018 verscheen een artikel in dagblad Trouw over de stappen die ASN Bank zet op het
gebied van biodiversiteit. Op social media kreeg het artikel veel positieve reacties: het was het meest
gelikete bericht van ASN Bank op LinkedIn, Facebook en Twitter ooit. De aandacht voor biodiversiteit lijkt
dus gelukkig toe te nemen. Het artikel leidde tot een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in
pakhuis de Zwijger samen met onder meer Louise Vet, in 2018 nummer 1 in de Trouw duurzame top 100.
Tijdens het jaarlijkse duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling verzorgden we een goedbezochte
workshop over de manier waarop wij onze rol als koploper op het gebied van biodiversiteit invullen.

Samenwerking met Natuur & Milieu
We werken nauw samen met maatschappelijke partners die onze visie delen. Op het gebied van biodiver
siteit is dat Natuur & Milieu. Schoon water is een basis van biodiversiteit, zeker in Nederland. Onze water
schappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van meren en rivieren en van sloten, de haarvaten
van ons watersysteem. Met steun van ASN Bank onderzoeken Natuur & Milieu en de waterschappen hoe
ze de waterkwaliteit van sloten kunnen verbeteren – iets waar waterschappen zich nu al voor inzetten. In
2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Natuur & Milieu en ASN Bank vinden het belangrijk dat deze
verkiezingen meer gaan leven bij de kiezers, zodat zij weloverwogen hun stem uitbrengen. Daarom gaat
Natuur & Milieu in de aanloop naar de verkiezingen goede voorbeelden van waterbeheer delen met het
publiek. Ook gebruikt het zijn kennis om een ‘blauwe kieswijzer’ te ontwikkelen.
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Selectie, engagement en
stemmen
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Wij hanteren drie instrumenten om invloed uit te oefenen op bedrijven:
selectie, engagement en stemmen. Dat doen we voor een belangrijk deel
in opdracht van de beheerder van de ASN Beleggingsfondsen,
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ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB).

Selectie
Op basis van onderzoek van ASN Bank selecteert ABB de ondernemingen en landen waarin de
ASN Beleggingsfondsen beleggen en de projecten die zij financieren. ASN Bank zelf selecteert de
projecten, overheden en instellingen waarin zij het spaargeld uitzet. De selectie vindt plaats op basis
van onze gezamenlijke duurzaamheidscriteria.
Het onderzoek is een van de kernprocessen waarmee wij onze missie vormgeven. Het is een intensief,
grondig proces, dat plaatsvindt volgens een vaste procedure. Bij het onderzoek gebruiken we informatie
van bedrijven of landen, gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, media en niet-gouvernementele
organisaties. Ondernemingen, instellingen, projecten en nationale overheden die voldoen aan de
duurzaamheidscriteria worden goedgekeurd en toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum.

Ondernemingen

Goedgekeurde ondernemingen worden elke vier jaar opnieuw onderzocht. We houden voortdurend bij
of er sprake is van misstanden bij ondernemingen. Als dit aanleiding geeft om de toetsing te vervroegen,
doen we dat.
In 2018 lichtten wij 252 bedrijven door omdat zij aan heronderzoek toe of nieuw waren. In totaal voldeden
339 beursgenoteerde bedrijven per 31 december 2018 aan de duurzaamheidscriteria. Dat zijn er 11 meer
dan per 31 december 2017.

Landen

De ASN Beleggingsfondsen beleggen in staatsobligaties. ASN Bank zet een deel van het spaargeld uit in
staatsobligaties. Eens in de twee jaar toetsen we de landen die staatsobligaties uitgeven, aan de duur
zaamheidscriteria. In 2018 onderzochten we 199 landen. We beantwoordden eerst de vraag of zij voldoen
aan onze uitsluitingscriteria op het gebied van:

•
•
•

mensenrechten: is er sprake van misdrijven tegen de menselijkheid (marteling, genocide en slavernij),
de doodstraf en oorlogsmisdaden (kindsoldaten en controversiële wapens)?
klimaat: heeft het land het Akkoord van Parijs geratificeerd?
biodiversiteit: heeft het land verscheidende verdragen op het gebied van biodiversiteit geratificeerd?

Uit de overgebleven landen hebben we de landen geselecteerd die het beste presteren op de duurzaam
heidscriteria die aansluiten op de drie duurzaamheidspijlers. De landenselectie leidde in 2018 niet tot
wijzigingen in het beleggingsuniversum.
Totaal onderzochte
landen

Nieuw
toegelaten

Na heronderzoek
gehandhaafd

Verwijderd

Niet toegelaten

199

9

28

0

162
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Engagement
Namens ABB voert ASN Bank engagement met bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen.
We gaan in gesprek met bedrijven en instellingen om hen bewuster te maken van hun duurzaamheids
prestaties en hen aan te sporen deze te verbeteren. Dit is vooral het geval als we vermoeden dat een
bedrijf niet meer voldoet aan de duurzaamheidscriteria. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf negatief in het
nieuws is met misstanden. Of omdat het onvoldoende beleid heeft op bepaalde gebieden. Wij nemen
daarover contact op met het bedrijf. Als de gewenste reactie uitblijft, wordt het bedrijf uit het universum
verwijderd.

Engagement met de farmasector
Een speciaal, arbeidsintensief traject was het engagement dat we gevoerd hebben met de farmaceutische
sector. Farmaceutische bedrijven maken medicijnen en zijn daardoor onmisbaar voor de gezondheid en
het welzijn van mensen. Daarom maakt deze sector onderdeel uit van een duurzame samenleving. In de
praktijk komen er in de sector echter geregeld ethische misstanden voor. Het duurzame, verantwoorde
beleid dat veel farmabedrijven hebben, leidt niet altijd tot verantwoorde praktijken. Om de misstanden
aan te pakken voeren we sinds 2015 namens de ASN Beleggingsfondsen een intensieve dialoog met
twee farmabedrijven in het beleggingsuniversum van het ASN Duurzaam Aandelenfonds: AstraZeneca
en GlaxoSmithKline. Novartis en Novo Nordisk kwamen daar in 2016 bij. In 2018 bleek echter dat Novartis
is betrokken bij ernstige misstanden. Daarom is Novartis afgekeurd en verwijderd uit het beleggings
universum.

Contacten in 2018

In 2018 bezochten we weer de aandeelhoudersvergaderingen van de vier farmabedrijven. Daar kwamen
we terug op onze eerdere kritische vragen over hun betalingen aan gezondheidsprofessionals, de belo
ning van hun verkooppersoneel en de transparantie daarover. Vooral de aandeelhoudersvergadering van
AstraZeneca in Londen was een succes. Het bedrijf kondigde aan stapsgewijs transparant te worden over
zijn betalingen aan artsen over de hele wereld, ook in landen waar dat niet verplicht is. De Times van 4 juni
publiceerde een artikel over dit besluit. De krant schreef: ASN Bank, a Dutch investor with a small stake in
Astrazeneca, has been pressing drugs companies to “become fully transparent”. ASN said that “as far as
we know” Astrazeneca would be the “first to publish all payments to healthcare professionals in countries
where this is not mandatory by law. This would set a new best practice and we hope other companies will
follow shortly. In november beloofde AstraZeneca ons dat het in 2019 transparant wordt in elf extra landen
in Latijns-Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Net als in voorgaande jaren maakten we voor alle vier farmabedrijven een scorecard. Dat deden we ook
voor zes andere farmabedrijven in het beleggingsuniversum waarmee we minder intensief engagement
voeren: Astellas Pharma, Bristol-Myers Squibb, BTG, Indivior, Merck & Co en Orion. We namen van tevoren
contact op met elk bedrijf om de scorecard te bespreken. De meeste bedrijven reageerden en bij twee
leidde dat tot een aanpassing van de score. Na het gesprek met Novo Nordisk konden we een hogere
score toekennen omdat het via zijn website transparanter werd over de testresultaten van klinische testen.

Evaluatie

Eind 2018 hebben we dit traject geëvalueerd. Sustainalytics heeft hiervoor opnieuw aan ons gerappor
teerd over de ontwikkelingen in de farmaceutische sector en bij de bedrijven in ons beleggingsuniversum.
In februari 2019 is er een besluit genomen over de status van de farmabedrijven, onder meer op basis van
wat er bij de bedrijven is veranderd.

Stemmen
De ASN Beleggingsfondsen hebben stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de onder
nemingen waarin zij beleggen. Bij het stemmen gaan zij uit van de missie en duurzaamheidscriteria van
ASN Bank en ABB, die zijn gevat in het stembeleid van ABB. Zij stemmen bijvoorbeeld voor meer diversiteit
in het bestuur van een onderneming. En tegen bonussen van bestuurders waaraan geen doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid zijn gekoppeld.
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Samenwerkingsverbanden
en lidmaatschappen
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Hierna vind je een overzicht van lidmaatschappen en van steunbetuigin
gen en verklaringen die ASN Bank heeft getekend, met het jaartal van
ondertekening. De samenwerkingsverbanden op het gebied van onze
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langetermijndoelen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit staan
in het betreffende hoofdstuk.

Dutch Green Building Council (2015)

ASN Bank is participant van het Dutch Green Building Council (DGBC). Dit is een onafhankelijke non-profitnetwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een
belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen,
werken en leven is. In 2016 is Jort Bakker, hoofd Duurzame Financieringen van ASN Bank, toegetreden tot
het bestuur van DGBC.

Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (2015)

ASN Bank maakt deel uit van de deelnemersraad van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie.
Deze stimuleert de toepassing van duurzame energie en behartigt de belangen van veel bedrijven die
actief zijn in de sector duurzame energie.

NVB-Platform Duurzaamheid (2014)

We zijn aangesloten bij het Platform Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De
aangesloten banken werken onder meer aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk, de bescherming van
mensenrechten in internationale handelsketens, transparantie van hun financieringen en beleggingen en
het klimaatakkoord.

Statiegeldalliantie

Een onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid is dat wij afval en vervuiling willen voorkomen en terug
dringen. De helft van het zwerfafval bestaat uit blikjes en kleine flesjes. Wij zien invoering van statiegeld
daarop als een belangrijk instrument om de hoeveelheid zwerfafval fors te verminderen. Daarom is
ASN Bank aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Overige lidmaatschappen en verklaringen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancun Business and Biodiversity Pledge (2016)
Carbon Disclosure Project (2007)
De Groene Zaak (2012); per 1 januari 2018 is de Groene Zaak samengegaan met MVO Nederland.
Environment Programme Finance Initiative van de VN (UNEP FI)
Equator Principles (2010)
Klimaatcoalitie (2015)
Montréal Pledge (2015)
Natural Capital Finance Alliance (2012)
Paris Pledge (2015)
SDGI Agenda (2016)
Statement by Financial Institutions on Energy Efficiency (2015)
Statement Conflict Minerals EU (2015)
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Hier gaat je geld naartoe
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We zetten het geld dat klanten ons toevertrouwen zo uit dat het bijdraagt
aan duurzame vooruitgang. We financieren zaken die passen in een leef
bare wereld, nu en in de toekomst. Zoals duurzame energie, wonen en
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zorg. En bedrijven en landen die mens en natuur respecteren. Wij investe
ren niet in wapenindustrie, kernenergie, kolen, olie en gas.

Op basis van onze duurzaamheidscriteria en financiële criteria selecteren we onder meer obligaties en
onderhandse leningen aan overheden (landen, provincies en gemeenten), woningfinancieringen, water
schappen, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en recreatie, en duurzame energie.
Deze diversificatie leidt tot een goede balans tussen verschillende sectoren met het oog op een verant
woorde spreiding van de risico’s.

Staatsobligaties
De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank verplichten ons een deel van ons vermogen aan
te houden in goed verkoopbare beleggingen, zoals staatsobligaties. Dit zijn leningen aan overheden van
landen. Overheden zorgen voor basisvoorzieningen als wonen, onderwijs en gezondheidszorg en regels
voor bijvoorbeeld natuurbescherming – zaken die nu en in de duurzame wereld van morgen van belang
zijn. Wij beleggen alleen in staatsobligaties van landen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.
Per 31 december hielden we staatsobligaties aan van acht landen: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk,
Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Zweden.

Woningfinancieringen
Particuliere woninghypotheken vormen onze grootste categorie uitzettingen. We financieren hypotheken
van ASN Bank zelf – op 13 november is de ASN Hypotheek geïntroduceerd – en van onze collega-merken
van de Volksbank N.V., namelijk RegioBank, SNS en BLG Wonen. Deze hypotheken voldoen aan onze
duurzaamheidscriteria. Door deze financiering maken we de aankoop van een eigen huis voor mensen
mogelijk, net als bij financieringen in de sector sociale woningbouw. Bovendien past de financiering van
hypotheken in ons beleid om het spaargeld van klanten op een verantwoorde manier – en dat betekent
ook: met zo min mogelijk risico – uit te zetten.

Werken aan klimaatimpact

Het energieverbruik van woningen is een belangrijk bron van CO2-uitstoot in Nederland. In het kader van
onze langetermijndoelstelling voor klimaat willen wij de klimaatimpact van onze hypothekenportefeuille
verminderen. De Volksbank heeft zich tot doel gesteld dat al haar uitzettingen klimaatneutraal worden.
Daarom streeft zij naar verduurzaming van de hypothekenportefeuille. Dat is onder meer mogelijk als de
woningen waarvoor de hypotheken zijn verstrekt, zodanig verduurzamen dat zij van de lage energielabels
E, F en G verschuiven naar label A en B. De merken van de Volksbank werken hieraan door klanten te
informeren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. Dat gebeurt met onder meer
de volgende middelen:
Directe acties voor klanten, zoals een aanbod om zonnepanelen te kopen, huren of delen en korting op
isolatie via slimwoner.nl tijdens de Warme Huizendagen.
Informatie aan klanten over energiezuinig wonen; dit gebeurt via diverse kanalen.
De merken van de Volksbank borgen energiezuinig wonen in de advisering aan klanten, bijvoorbeeld
door adviseurs op te leiden en verduurzaming op te nemen in hypotheeksoftware en het adviesrapport.
Er worden diensten en producten voor klanten ontwikkeld die energiezuinig wonen bevorderen. Zo
kan de klant met een ASN Hypotheek hieraan ASN Duurzaam Wonen koppelen: een lening om de
woning te verduurzamen.

•
•
•
•
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Slimwoner.nl

De Volksbank werkt samen met maatschappelijke partners aan verduurzaming van woningen. Samen met
haar vier merken is zij hoofdpartner van slimwoner.nl. Deze website is in 2015 gelanceerd door Natuur &
Milieu. Slimwoner.nl biedt woningeigenaars gefundeerd, onafhankelijk advies over energiebesparing in en
om het huis. De website neemt hun regelwerk uit handen en biedt isolatiemogelijkheden bij betrouwbare,
gecertificeerde partijen. Door collectief in te kopen, kan slimwoner.nl een goede prijs bieden. Dat maakt
het woningeigenaars gemakkelijk hun woning te verduurzamen.

Lagere overheden
Lokale en regionale overheden, zoals gemeenten en provincies, spelen een belangrijke rol in het functio
neren van de samenleving. Als wij de staatsobligaties van een land hebben goedgekeurd op basis van
onze duurzaamheidscriteria voor staatsobligaties, zijn daarmee ook de lokale overheden goedgekeurd.
In deze categorie verstrekken wij leningen aan Nederlandse gemeenten en provincies.

Duurzame energie
De financiering van duurzame-energieprojecten draagt bij aan de realisatie van een klimaatneutrale
balans. De marktomstandigheden voor projectfinancieringen van duurzame energie waren in 2018 nog
altijd uitdagend:

Lage rente

De rente bleef wereldwijd laag. Dit had gevolgen voor de secundaire markt. Deze draait om herfinancie
ring van bestaande parken, waarbij vaak verschillende zonne- of windparken in één financiering worden
geconcentreerd. Ook het overnemen van bestaande financieringen door andere banken valt onder de
secundaire markt. Dankzij de lage rente en goede resultaten in het verleden konden de projecteigenaren
nog steeds lage rentes bedingen.

Hevige concurrentie

We constateren dat ook andere banken steeds meer belangstelling hebben voor de financiering van
duurzame projecten. Een groeiend aantal verzekeraars en pensioenfondsen treedt toe tot deze markt,
evenals partijen uit Azië en de Verenigde Staten. De concurrentie bleef daardoor groot.

Omvang financieringen neemt toe

Er komen steeds meer én steeds omvangrijkere duurzame-energieprojecten die om financiering vragen.
De ticket size neemt toe, want projecten worden opgedeeld in minder financieringen met een hoger
bedrag per financiering. Daarbij zijn grote(re) banken vaak in het voordeel. ASN Bank is daarin mee
gegroeid. Dat blijkt uit de omvang van onze project- en balansfinancieringen: de gemiddelde ticket size
nam toe van 9,2 miljoen euro in 2017 tot 13,1 miljoen euro in 2018.

Subsidie en groenverklaring

De meeste duurzame-energieprojecten in Nederland profiteren van subsidiebeleid (SDE+) en belasting
beleid (Groenverklaring). Daardoor komen zij vooral in aanmerking voor financiering door groenbanken.
De rendementen van financieringen van windprojecten op land verbeterden licht. Het aantal projecten
dat in aanmerking kwam voor subsidie of een Groenverklaring, nam hierdoor af. Dat betekende dat meer
projecten gefinancierd konden worden door reguliere banken, zoals ASN Bank.

Toekomst

Ook in 2019 blijven wij ernaar streven in een vroeg stadium met ontwikkelaars van duurzame-energie
projecten samen te werken. We willen een voortrekkersrol blijven spelen bij de vormgeving van de
energietransitie, die inmiddels gelukkig breed gedragen wordt.
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De grootste nieuwe financieringen van duurzame energie in 2018:
Seamade

SeaMade bestaat uit twee offshore windparken: Mermaid en Seastar. De werkzaamheden op zee starten
waarschijnlijk in de zomer van 2019; beide windparken moeten vóór eind 2020 operationeel zijn. Samen
vormen zij straks het grootste windmolenpark dat ooit in België is gebouwd. Met een vermogen van
487 megawatt leveren ze hernieuwbare energie voor 485.000 huishoudens. Dat betekent een reductie
van ruim 500.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

Northwester

Samen met tien andere banken financiert ASN Bank het windpark Northwester 2. We hebben een aandeel
van 35 miljoen euro in de totale financieringsbehoefte van circa 530 miljoen euro. Northwester is een
project van Parkwind N.V. Het windpark komt 48 kilometer van de Belgische kust. Daar worden 23 wind
turbines geïnstalleerd, met een totale capaciteit van 219 megawatt: groene elektriciteit voor 220.000
huishoudens. Het is de bedoeling dat het windpark begin 2020 operationeel is.

Nobelwind

Het windpark Nobelwind werd in 2017 opgeleverd en in 2018 geherfinancierd. Wij namen voor bijna
60 miljoen deel aan deze herfinanciering van in totaal 470 miljoen euro. Nobelwind is een windmolenpark
voor de Belgische kust. Het voorziet jaarlijks 160.000 gezinnen van groene stroom. Onze financiering in
dit project levert jaarlijks een besparing op van 37.000 ton CO₂.

Energie-efficiëntie
Overschakelen op duurzame energie is niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook
noodzakelijk dat de hoeveelheid energie die wereldwijd wordt gebruikt, afneemt. Daarom financieren we
fondsen die zich hoofdzakelijk richten op energie-efficiëntie. Een voorbeeld:

Green for Growth Fund

Green for Growth Fund is een publiek-private samenwerking die investeert in energiebesparing en duur
zame energie, en daarmee in vermindering van de CO₂-uitstoot. Doel van het fonds is om de energieefficiëntie te verbeteren en hernieuwbare energie te bevorderen in landen in Zuidoost-Europa, inclusief
Turkije, in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Het fonds financiert maatregelen gericht op energie
besparing en projecten voor het opwekken van duurzame energie. Met een netwerk van lokale experts
richt het fonds zich op vergroting van het bewustzijn over energiebesparing in deze regio. Het fonds
verstrekt voornamelijk leningen aan lokale financiële instellingen, die op hun beurt leningen verstrekken
aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf.

Groene en klimaatobligaties
Via green & climate bonds kunnen wij beleggen in vastrentende waarden (obligaties) op het gebied van
duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Deze categorie vormt een welkome aanvulling
op de bankbalans. Deze obligaties leveren een aanzienlijke bijdrage aan het bereiken van onze klimaat
doelstelling om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Bovendien zorgen ze voor een betere
spreiding van de risico’s op de bankbalans en sluiten goed aan op ons duurzaamheidbeleid.
We zetten in 2018 voor 285 miljoen euro aan nieuwe groene en klimaatobligaties uit. Er werd voor
185 miljoen euro afgelost. Dat betekent dat we aan het eind van het jaar ons streefgetal van 100 miljoen
euro aan groene en klimaatobligaties op de bankbalans haalden. Dit waren in 2018 de nieuwe obligaties
in de portefeuille met de grootste omvang:

European Investment Bank: duurzaamheidsobligatie

De European Investment Bank (EIB) financiert namens de Europese Unie gezonde, duurzame projecten.
We participeerden voor 49 miljoen euro in de eerste sustainability awareness bond van de EIB. Deze
obligatie financiert duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie

33

Jaaroverzicht 2018

naar een circulaire economie, afvalpreventie en recycling, preventie en bestrijding van verontreiniging en
bescherming van gezonde ecosystemen.

KfW: groene obligatie

De Duitse Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) financiert met de opbrengst van de groene obligaties
projecten in het kader van het KfW Renewable Energies Programme – Standard. Dit leningsprogramma
stimuleert de stroomopwekking uit wind, water, zon, biomassa en andere hernieuwbare energiebronnen.
Van oekom research, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, kregen de klimaatobligaties de hoogst haalbare kwalificatie. Wij investeerden 61 miljoen
euro in de obligatie.

Nordic Investment Bank: klimaatobligatie

De Nordic Investment Bank (NIB) financiert projecten om het milieu van de Scandinavische en Baltische
landen te verbeteren. Met deze klimaatobligatie financiert de NIB projecten op het gebied van schoon
vervoer, aanpassing aan klimaatverandering, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Wij investeer
den 46 miljoen euro in de obligatie.

Gezondheids- en welzijnszorg
Al jaren verstrekt ASN Bank zakelijke kredieten aan de zorgsector. De dienstverlening aan deze sector
sluit goed aan bij onze duurzaamheidspijler mensenrechten. In 2018 verstrekten we bovendien een finan
ciering in deze sector.

BovenIJ Ziekenhuis

BovenIJ is een algemeen basisziekenhuis in Amsterdam-Noord. Het focust op gezondheid en gedrag,
en benadert de zorg- en welzijnsvraag integraal. Daarom is BovenIJ een vergaande samenwerking
gestart met zorg- en welzijnsorganisaties (thuiszorg en verpleeginstellingen) en woningcorporaties.
BovenIJ is aangesloten op stadswarmte van Amsterdam-Noord en heeft een bronzen medaille op de
milieuthermometer. Wij verstrekten een financiering van 12 miljoen euro.

Woningbouw
Wij verstrekken zakelijke kredieten aan woningcorporaties en andere organisaties die zorgen voor goede,
betaalbare huisvesting, juist voor mensen met een lager inkomen. Deze sociale doelstelling vullen zij
steeds meer aan met milieudoelstellingen. Daarom komen zij in aanmerking voor een financiering van
ASN Bank. Elke woningcorporatie is apart getoetst aan onze duurzaamheidscriteria. Twee nieuwe finan
cieringen in 2018:

Stichting Eigen Bouw

Begin oktober verstrekten we een krediet van € 29,5 miljoen aan Stichting Eigen Bouw in Deventer.
Deze stichting verhuurt woningen in het segment net boven sociale huurwoningen aan kleine huis
houdens van senioren met een middeninkomen. Een deel van de lening gebruikt de stichting om haar
bestaande woningen te verduurzamen tot gemiddeld energielabel B in 2025.

Stadsherstel Den Haag

We verstrekten een financiering van € 10.050.000 aan Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Deze organi
satie zet zich in voor herstel en behoud van het historische karakter van de stad Den Haag. Dit doet ze
door historische monumenten en beeldbepalende panden op te kopen, te restaureren en een nieuwe
bestemming te geven als woon- of kantoorruimte. Daarbij streeft Stadsherstel naar maximale verduur
zaming van het energielabel.
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Waterwinning en -beheer
In Nederland is waterbeheer van groot belang. Vanouds is dit beheer in handen van de waterschappen.
Zij spelen een belangrijke rol bij de inrichting van onze leefomgeving. De activiteiten van waterschappen
raken aan de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.
Voor de inwoners van Nederland zijn schoon drinkwater en water voor land- en tuinbouw essentieel. De
waterleidingmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de productie van drinkwater. De waterschappen
zijn echter verantwoordelijk voor het behalen en behouden van een goede waterkwaliteit. Vervuiling door
nitraat en fosfaat uit mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten maakt dit een lastige
taak. De verantwoordelijkheden voor een goede waterkwaliteit zijn in Nederland verdeeld over diverse
bestuursorganen. Dat komt de uiteindelijke kwaliteit niet ten goede.
Waterschappen zijn essentieel bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (mitigatie).
Doordat het vaker en harder regent, stijgt de waterstand in rivieren en sloten, evenals de zeespiegel. Dat
veroorzaakt een groter gevaar van overstromingen. In de zomer dalen de rivier- en grondwaterstanden
juist. Problemen die daarmee samenhangen zijn verdroging, watervervuiling en de instroom van zout
zeewater in West-Nederland. De langdurige droogte in 2018 had begin 2019 nog steeds negatieve invloed
op hoger gelegen zandgronden. Waterschappen formuleren onder meer beleid en plannen voor de
berging van water en stemmen die af met de overheden die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke orde
ning. Ook zijn er waterschappen die hun kennis ter beschikking stellen aan landen die bedreigd worden
door de stijging van de zeespiegel, zoals Bangladesh.
De natuur en biodiversiteit zijn sterk afhankelijk van water. Zo kan verdroging of verzilting van de grond
een grote invloed hebben op de lokale biodiversiteit. Waterschappen bepalen hoe bermen en slootkanten
worden gemaaid, wat de biodiversiteit beïnvloedt. Ze hebben ook invloed op de beschikbaarheid van
voldoende water voor de planten en dieren die in en om het water leven.

Natuur & landbouw
De natuur en landbouw zijn nauw verweven. Landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening. Maar
landbouwbedrijven die de grond uitputten en het milieu vervuilen, schaden de natuur. Daarom is het bij
beleggingen in landbouw en aanverwante sectoren belangrijk kritisch te zijn over hoe zij omgaan met de
natuur. Landbouwbedrijven die de natuur beschermen, biodiversiteit bevorderen en zorgen voor goede
arbeidsomstandigheden, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Eco-Business Fund

Het aandeel van 20 miljoen euro in het Eco-Business Fund breidden we in 2018 met 8,5 miljoen euro uit
tot 28,5 miljoen euro. Het fonds steunt projecten in biodiversiteit. Het is een publiek-privaat partnerschap
ondersteund door overheidsinvesteringen. Met onze investering verstrekt het fonds in de regio LatijnsAmerika leningen aan bedrijven in de sectoren landbouw, visserij, bosbouw en ecotoerisme.
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Vermogen onder beheer
en uitzettingen
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Het totale vermogen onder beheer bij ASN Bank nam toe met 614 miljoen
euro. Een klein deel van dit vermogen blijft liquide. De rest zetten we uit op
basis van ons duurzaamheidsbeleid.

20 18
Beheerd vermogen (in miljoenen euro’s)
11.642

11.000

10.000

10.641

10.636

10.718

2014

2015

2016

11.028

9.000

8.000
2017

2018

Uitzettingen
De uitzettingen van ASN Bank zijn onder te verdelen in de volgende twee categorieën:
Vorderingen op klanten. Hieronder vallen zakelijke kredieten (financieringen) en onderhandse
leningen. Ook de post financiële instellingen valt hieronder; deze omvat een onderhandse lening aan
Woonhuishypotheken B.V. voor de financiering van woninghypotheken.
Beleggingen. Hieronder vallen de beleggingen in voornamelijk staatsobligaties en in groene en
sociale obligaties.

•
•

De uitzettingen namen met 694 miljoen euro af van 10.618 miljoen euro tot 9.924 miljoen euro.
(In miljoenen euro’s)

31-12-2018

31-12-2017

Vordering op klanten*

6.098

6.153

Beleggingen

3.826

4.473

Totaal uitzettingen

9.924

10.626

* Dit bedrag geeft de restwaarde weer van de vorderingen. Deze bedragen zijn exclusief herwaarderin
gen, agio en lopende rente.

Vorderingen op klanten
Zakelijke kredieten – ofwel vorderingen op klanten – bestaan voornamelijk uit projectfinancieringen van
ten minste 1 miljoen euro. Daarbij concentreren we ons op de volgende sectoren:

•
•
•
•

duurzame energie (windenergie, zonne-energie, decentrale energievoorzieningen);
(sociale) woningbouw;
maatschappelijk vastgoed;
zorg en welzijn.
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We verstrekken zakelijke kredieten aan duurzame projecten zonder groenverklaring. In 2018 betaalden
we 317 miljoen euro aan kredieten uit. Al met al stegen de uitzettingen in zakelijke kredieten met 99 mil
joen euro tot 649 miljoen euro. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan financieringen van ruim
147 miljoen euro.
Via onderhandse leningen financieren we bedrijven en instellingen in onder meer de categorieën water
beheer, woningcorporaties en lagere overheden. In totaal werd er 154 miljoen euro afgelost op de porte
feuille onderhandse leningen. We verstrekten geen nieuwe onderhandse leningen.
Verdeling volgens financieringsobject
(in miljoenen euro’s)

2018

2017

Woningfinancieringen

4.501

4.504

Duurzame energie

540

411

Woningbouw

360

397

Gezondheids- en welzijnszorg

229

266

Lagere overheden

220

273

Waterwinning en -beheer

193

223

Natuur & landbouw

33

23

Monumenten

10	-

Ontwikkelingssamenwerking

3

42

Onderwijs, cultuur en recreatie

3

4

Diversen 	-	

10

Totaal vorderingen op klanten

6.098

6.153

Beleggingen
We beleggen in financieringsvormen die de financiële risico’s beheersbaar houden en passen bij ons
duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld in staatsobligaties van overheden die voldoen aan onze duurzaam
heidscriteria en groene en sociale obligaties (green & social bonds). In 2018 tekenden we 225 miljoen
euro aan obligaties bij.
Verdeling volgens tegenpartijen
(in miljoenen euro’s)

2018

2017

Staatsobligaties

2.551

2.797

Groene en klimaatobligaties

604

476

Lagere overheden

375

334

Railvervoer

198

195

Woningfinancieringen	-	447
Ontwikkelingssamenwerking	-	11
Diversen
Totaal beleggingen

98

213

3.826

4.473
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Equator Principles
De Equator Principles voor grote projectfinancieringen verlangen dat deze financieringen voldoen aan
de sociale en milieucriteria van de International Finance Corporation (IFC). De Equator Principles onder
scheiden drie categorieën projecten, variërend van een hoge mogelijke negatieve invloed op milieu en
mensenrechten (categorie A) tot een lage invloed (C). Daarnaast kwalificeren de Equator Principles
bepaalde landen als positief omdat zij voldoende wetgeving hebben.
ASN Bank onderschrijft de Equator Principles. Daarmee bevestigen wij ons beleid om uitsluitend leningen
te verschaffen aan projecten die worden ontwikkeld op een maatschappelijk verantwoorde wijze, en in
overeenstemming met de eisen voor een goed duurzaamheidsbeleid. Wij passen de Equator Principles –
naast onze eigen duurzaamheidscriteria – toe op alle projecten die wij financieren die in totaal groter zijn
dan 10 miljoen US-dollar (wij hanteren omgerekend een grens van 8 miljoen euro). In 2018 hebben wij
geen leningen verstrekt die onder de Equator Principles vielen.

Uitzettingen ASN Bank 2018
De uitzettingen van ASN Bank per 31 december 2018.
Tegenpartij

Bedragen
(x € 1.000)

Staatsleningen

2.551.247

Duitsland

1.003.166

Nederland

574.775

België

451.003

Oostenrijk

225.824

Frankrijk

151.333

Ierland

78.394

Luxemburg

43.544

Zweden

23.208

Woningfinancieringen en overige vorderingen op klanten
Woonhuishypotheken B.V.

4.500.432
4.500.000

Diverse particulieren

432

Lagere overheden

595.054

Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (Frankrijk)

96.338

Unédic (Frankrijk)

80.447

IDF (Frankrijk)

40.385

Deelstaat Nordrhein-Westfalen (Duitsland)

40.077

Gemeente Venlo

38.630

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

33.353

BNG Bonds

32.277

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Waterbond

29.752

Gemeente Rotterdam

25.000

BNG SRI-bonds

22.202
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Gemeente Zwolle

18.000

Gemeente Middelburg

16.000

Gemeente Nieuwegein

15.000

Gemeente Enschede

15.000

Gemeente Hengelo

12.000

Gemeente Kaag & Braassem

10.000

Gemeente Boxmeer

6.800

Gemeente Pijnacker

6.000

Gemeente Montfoort

6.000

Gemeente Kampen

5.833

Gemeente Weststellingwerf

5.500

Gemeente Gorinchem

5.000

Gemeente Vlissingen

5.000

Gemeente Maassluis

4.500

Gemeente Leiden

4.000

Gemeente Bunschoten

3.360

Gemeente Heusden

3.333

Gemeente Sluis

3.200

Gemeente Nijkerk

2.800

Gemeente Oldenzaal

2.667

Gemeente Elburg

2.600

Gemeente Krimpen

2.000

Gemeente De Ronde Venen

1.200

Gemeente Hoogezand

Groene en klimaatobligaties
European Investment Bank Climate Awareness Bond

800

603.529
161.611

FMO Sustainable Bond

109.540

NRW Bank Green Bond

104.383

KfW Green Bond

84.650

Nordic Investment Bank Environmental Bond

70.492

European Investment Bank Sustainability Awareness Bond

49.975

EUROFIMA Green Bond

11.947

TenneT Green Bonds

10.931

Duurzame energie: windenergie

246.582

Nobelwind N.V.

59.955

Belwind N.V.

55.325

Northwind N.V.

41.605
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Westermeerwind B.V.
Rentel N.V.

34.738
17.117

C-Power N.V.

14.182

Global Tech I Offschore Wind GmbH

12.108

Merkur Offshore GmbH

6.739

Northwester 2 N.V.

4.509

Dif Renewable Energy Fund

Duurzame energie: zonne-energie

304

148.140

Sonnedix Aloe Holdings

43.496

Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 2

36.947

Fieva VOF

13.373

Lavansol II SAS

10.887

GVC Zonne-energie Holding B.V.

9.234

Newsolar SAS

8.582

Belfuture 2 CVBA

7.650

Belfuture CVBA

6.995

Lavansol M7 SAS

5.851

NPG Willebroek N.V.

4.405

Boei B.V.

Duurzame energie: energie-efficiëntie

720

130.573

Green for Growth Fund

48.035

Global Climate Partnership Fund SA, SICAV-SIF

43.668

Stichting Nationaal Energiebespaarfonds

25.000

Energiefonds Overijssel I B.V. en Energiefonds Overijssel II B.V.

13.800

Impax New Energy IN.V.estors II

Duurzame energie: warmte-koudeopslag

70

15.307

Unica Financial Services B.V.

4.709

Eteck Warmte New Babylon B.V.

2.630

Eteck B.V.

2.020

Vaanster VIII B.V.

1.124

Eteck Warmte Yours B.V.

856

Eteck Warmte Vijverberg B.V.

628

Eteck Warmte Waldo B.V.

627

Eteck Warmte Leidschenhof B.V.

513

Vaanster XIV B.V.

445

BTES Art Court B.V.

377

Eteck Warmte Solidhof B.V.

366
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Eteck Warmte Motel One B.V.

275

Eteck Warmte Wibautveste B.V.

242

Eteck Warmte Drunen B.V.

207

Eteck Warmte Oosterhaar B.V.

163

Vaanster VII B.V.

125

Woningbouw

360.381

Woonstichting SSW

35.000

Stichting Eigen Bouw

29.500

Stichting Ymere

25.000

Stichting Duwo

25.000

Woningstichting Rochdale

20.000

Stichting R&B Wonen

20.000

Stichting de Woonmensen/SJA

15.000

Stichting Area Wonen

13.305

Woningstichting Eigen Haard

13.000

Stichting Woonbeheer Betuwe

13.000

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

11.300

Stichting Waterweg Wonen

11.000

Woonstichting Domesta

10.697

Woningstichting Servatius

10.000

Stichting Portaal

10.000

Laurentius

10.000

Stichting Woonbedrijf SWSHhvl

10.000

Stichting de Alliantie

8.950

Stichting Woonstede

8.500

Bouwvereniging Onze Woning

8.000

Woonstichting Triada

7.500

Woningstichting SWZ

7.500

Stichting Trivire

5.454

Woningstichting Weststellingwerf

5.000

Stichting Steelande Wonen

5.000

Woonstichting Groninger Huis

5.000

Woningstichting Leusden

4.600

Woonstichting Vaals

4.000

Stichting Omnivera GWZ

3.575

Stichting Mijande Wonen

3.500

Stichting Warmande

2.000
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Gezondheids- en welzijnszorg
Academisch Ziekenhuis Maastricht

228.504
28.439

Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg

14.519

ZON PTC B.V.

12.500

Stichting BovenIJ Ziekenhuis

12.000

Stichting Volckaert

11.225

Stichting GGZ Noord- en Midden Limburg

10.200

Universitair Medisch Centrum Groningen

8.849

Stichting MagentaZorg

8.820

Stichting Arduin

8.670

Stichting Dimence Groep

7.831

Stichting GGZ Breburg Groep

7.707

Stichting St Elisabeth Ziekenhuis

7.500

Stichting Christelijke Zorgcombinatie Zwolle en omgeving

6.120

Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

6.000

Stichting Dimence

6.000

Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

5.500

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.200

Stichting Argos Zorggroep

5.200

Stichting Antonius Ziekenhuis

5.018

Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee

5.000

Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

4.583

Maastricht UMC+

4.160

Stichting Catharina Ziekenhuis

4.000

Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen

3.775

Stichting voor Regionale Zorgverlening SVRZ

3.300

Stichting Dr Bernard Verbeeten Intsituut

2.983

Stichting Maastricht Radiology Oncology

2.850

Stichting De Hoogstraat Revalidatie

2.836

Stichting Treant Zorggroep

2.786

Stichting Tragel Zorg

2.625

Stichting Amphia

2.450

Stichting Saxenburgh Groep

2.000

Stichting Amarant Groep

1.341

Stichting Sint Franciscus Gasthuis

1.250

Stichting Promens Care

1.160

Stichting Eemhoven Beheer

1.094
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Stichting Woon & Zorgcentrum Herfstzon

877

Stichting Interakt Contour Groep

873

Stichting Odion

616

Stichting Frion

376

De Driestroom

170

Diversen

60

Stichting Aveleijn/SDT

41

Waterwinning en -beheer

193.210

Waterschap Brabantse Delta

26.550

Waterschap Rijn en IJssel

20.000

Waterschap Scheldestromen

15.000

Waterschapshuis Wetterskip Fryslân

15.000

Waterschap De Dommel

15.000

Waterschap Hollandse Delta

15.000

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

12.400

Waterschap Aa & Maas

11.250

Waterschap Rivierenland

10.000

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

9.000

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

8.000

Waterschap Zuiderzeeland

7.000

Waterschapsbedrijf Limburg

6.000

Hoogheemraadschap van Rijnland

6.000

Waterschap Roer en Overmaas

5.760

Waterschap Drents Overijsselse Delta

4.500

Waterschap Noorderzijlvest

4.500

Waterschap Vallei en Veluwe

2.250

Railvervoer

197.942

ÖBB-Infrastruktur Bau AG

92.310

EUROFIMA

56.074

SNCF

33.410

Société du Grand Paris Sustainability Bond

16.148

Natuur & landbouw
Eco-Business Fund
Nationaal Groenfonds

Monumenten
Stadsherstel Den Haag

32.509
30.568
1.941

9.949
9.949
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Onderwijs, cultuur en recreatie

3.166

Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen

1.227

Stichting Texels Museum

946

Stichting Kinderopvang 2Samen

870

Stichting Aktie en Informatiecentrum Lelystad

123

Diversen

107.675

Council of Europe Development Bank

77.382

TenneT

20.783

Boei B.V.

3.486

CAI Westland

3.214

Stichting MagentaZorg

1.873

FMO-aandelen

159

Nieuw Hengelman OG B.V.

152

Wereldwinkels

141

Diversen

134

Stichting Ideële Winkel

119

VOF Yuan

107

Stichting SCC De Lèghe Polder

82

Smit Hergebruik

43

Eindtotaal

9.924.200
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Maatschappelijke impact
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Wij vullen onze maatschappelijke rol actief in. Samen met anderen willen
we belangrijke maatschappelijke kwesties bespreken en aanpakken.

20 18
Dat kunnen wij alleen doen dankzij de betrokkenheid en participatie van particulieren en organisaties.
Aan onze langetermijndoelen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit werken we met veel partijen
samen. Maar ook op andere manieren zetten we ons in om samen met anderen de wereld mooier te maken.

Voor de Wereld van Morgen
Met Voor de Wereld van Morgen helpt ASN Bank (startende) duurzame ondernemingen te groeien.
Ondernemers met een slim idee voor een betere wereld kunnen terecht op het platform, dat eind 2018
359 ondernemingen telde. ASN Bank helpt de ondernemers met coaching, advies, publiciteit, een net
werk en training. Ook organiseert Voor de Wereld van Morgen jaarlijks de ASN Bank Wereldprijs – met
40.000 euro aan prijzen – die ondernemers kans biedt op een startkapitaal. Ondernemers met een
grotere financieringsbehoefte helpt het platform met ondersteuning van hun crowdfundingcampagne.
Halverwege het jaar introduceerde Voor de Wereld van Morgen een nieuw deel van de website speciaal
voor ondernemers. Op die pagina leggen we uit wat we doen voor (startende) duurzame ondernemers en
waarom we dat doen. Zo komen we tegemoet aan de behoeften van ondernemers.
De website van Voor de Wereld van Morgen bevat daarnaast talloze blogs om lezers te inspireren tot
duurzame keuzes. In 2018 bezochten ruim 640 duizend mensen de website www.voordewereldvanmor
gen.nl, een toename van 38% ten opzichte van 2017. Er zijn 124 nieuwe ondernemers lid geworden van de
community.

11e ASN Bank Wereldprijs

We organiseerden voor de elfde keer de ASN Bank Wereldprijs, dé Nederlandse competitie voor duur
zame start-ups. Er kwamen 199 aanmeldingen binnen in drie categorieën: mens & samenleving, natuur &
milieu en klimaatbescherming. De jury, onder leiding van Ynzo van Zanten, bestond uit mensen die hun
sporen op het gebied van duurzaam ondernemen hebben verdiend. Op basis van originaliteit, haalbaar
heid, impact en volledigheid koos de jury dertig projecten. Deze gingen een intensief traject in, waarbij de
initiatiefnemers werden gecoacht en hun plannen aanscherpten. Uiteindelijk bleven er zes finalisten over:
CEMBA, Proud Breast, fairf, The Ketchup Project, MAKUS en Qlayers. De winnaars werden bekend
gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 14 november:

•
•
•

fairf (natuur en milieu) won 12.000 euro. Fairf maakt milieuvriendelijke verf met gerecycled sloophout
als natuurlijk bindmiddel. Laurens van Dort van fairf: ‘Door deze prijs kan ons bedrijf groeien en kunnen
we als duurzaam merk echt impact maken. We zijn nu een klein, online bedrijf, maar kunnen straks een
grotere markt bedienen.’
Proud Breast (mens en samenleving) won 12.000 euro. Suzanne Kemps, Clary Scheres en Frances
Zitter van Proud Breast hebben de Qups ontwikkeld: een betaalbare externe borstprothese. Suzanne:
‘Wat een boost is het winnen van de ASN Bank Wereldprijs voor ons bedrijf! Sinds de bekendmaking
kregen we al zo’n 150 berichten van vrouwen die de Qups willen bestellen.’
Qlayers (klimaatbescherming) won 16.000 euro. Ruben Geutjens en Josefien Groot van Qlayers heb
ben een techniek ontwikkeld om microstructuren te printen, bijvoorbeeld structuren vergelijkbaar met
haaienhuid. Als een coating met deze microstructuren is aangebracht op een vliegtuig, trein of schip,
vermindert de wrijvingsweerstand. Dat bespaart brandstof en verlaagt de CO2-uitstoot.
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•

MAKUS won de publieksprijs van 8.632 euro. MAKUS, de start-up van Merel Philippart, was finalist in
de categorie Klimaatbescherming. MAKUS ontwikkelt design-inductieplaten die eraan kunnen bijdra
gen dat woningen stapsgewijs aardgasvrij worden.

Crowdfunding
ASN Bank ondersteunt geselecteerde crowdfundingcampagnes van duurzame ondernemers op het
crowdfundingplatform OnePlanetCrowd. Het gaat om ondernemers die voldoen aan onze duurzaam
heidscriteria. Zo helpen we deze ondernemers verder en bevorderen we de verduurzaming van de
samenleving. We steunden twee projecten door er campagne voor te voeren via de communicatiekanalen
van ASN Bank. Mede dankzij ASN-klanten kregen deze duurzame ondernemers in korte tijd nieuwe finan
ciering:

•
•

Rebelz op de Binckhorst
Rebelz is een restaurantketen waar ex-gedetineerde vrouwen werken. Zij worden naar een nieuwe
plek op de arbeidsmarkt begeleid. Rebelz opende een derde vestiging: Rebelz op de Binckhorst, in
Den Haag. Om het restaurant mogelijk te maken was financiering nodig voor de inrichting, het terras
en de keuken. 201 funders, merendeels ASN-klanten, staken samen 150.000 euro in het project.
Studio JUX
Sinds 2011 maakt en verkoopt Studio JUX eerlijke, duurzame mode, verzorgingsproducten en interieur
voorwerpen. De initiatiefnemers wilden hun impact verder vergroten door de webshop uit te breiden
en een derde winkel te openen in Rotterdam. 198 funders financierden het project met in totaal
200.000 euro.

Partnerships ASN Jeugdsparen
Met ASN Jeugdsparen investeren ASN-klanten ook in de toekomst van andere kinderen. Want ASN Bank
doneert jaarlijks geld aan projecten voor kwetsbare kinderen in Afrika en Nederland. In 2018 bedroeg
de donatie 0,1% over het spaartegoed dat gemiddeld in dat kalenderjaar op alle rekeningen ASN Jeugd
sparen samen stond, tot 300.000 euro in totaal voor de twee partners. Sinds de start van ASN Jeugd
sparen in 2002 hebben we zo in totaal 4 miljoen euro gedoneerd. In 2018 ging het geld naar de volgende
twee projecten:

Cordaid verbetert onderwijs in Centraal Afrika

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) valt nog veel te verbeteren aan het onderwijs. CAR, een van de
armste landen ter wereld, wordt geteisterd door burgeroorlogen. Voor kinderen en leraren is het vaak
gevaarlijk om naar school te gaan. Bovendien is er veel te weinig geld voor onderwijs. Kinderen volgen
lessen in vervallen schooltjes met gebrekkige sanitaire voorzieningen. Cordaid werkt eraan dat in het
noordwesten van het land meer kinderen naar school gaan én hun school afmaken. Onder meer door
goed onderwijs te bieden, met speciale aandacht voor de allerarmste kinderen en vluchtelingenkinderen.

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen in Nederland

Kinderhulp zet zich in voor kwetsbare kinderen in Nederland die te maken hebben met armoede, al dan
niet in combinatie met (jeugd)zorg. Kinderhulp vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen. Helaas
groeit een op de negen kinderen in ons land – bijna 400.000 – op in armoede. Ze kunnen niet meedoen
met leeftijdsgenootjes. Kinderhulp heeft oog voor hun behoeften en ondersteunt hen als zij nergens
anders terecht kunnen voor (financiële) hulp. Kinderhulp helpt door simpele dingen mogelijk te maken,
zoals zwemlessen, een dagje uit, een opleiding, een fiets of een Sinterklaascadeautje. De steun van
ASN Bank gaat vooral naar kamerinrichting en opleiding.
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Partnerships ASN Ideaalsparen en ASN Creditcard
ASN-klanten met een rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard maken op een bijzondere manier
de wereld een beetje mooier. Want zij steunen – zonder dat het hun iets extra’s kost – duurzame projecten
van onze maatschappelijke partners.
Om onze duurzame missie te realiseren starten we in 2018 de samenwerking met enkele nieuwe maat
schappelijke partners: Fair Wear Foundation, Stichting De Noordzee en WakaWaka Foundation. We zetten
de samenwerking met Natuur & Milieu, Urgenda, Amnesty International en War Child voort. We verbinden
de partners aan de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, biodiversiteit en klimaat
– en het langetermijndoel bij elke pijler. De ASN Foundation is per 1 januari 2018 partner voor alle drie de
duurzaamheidspijlers.
We doneerden in 2018 een percentage van 0,02% over het spaartegoed dat gemiddeld in het kalender
jaar op alle rekeningen ASN Ideaalsparen stond, tot 1,5 miljoen euro in totaal voor alle partners. Bij de
creditcard ging het om een deel van de omzet van alle cards in 2018, in totaal 164.191 euro. Een overzicht
van deze partners en projecten.

Amnesty International: project hbo- en wo-masterclasses

Mensenrechten zijn in ons land niet meer vanzelfsprekend voor iedereen. De polarisatie en het ‘wij-zijdenken’ nemen toe. Amnesty International wil met educatie deze ontwikkeling tegengaan en mensen
rechten in de Nederlandse samenleving een steviger fundament geven. Uit de jaarlijks zo’n veertig aan
vragen voor colleges en masterclasses blijkt dat ook hbo- en wo-studenten meer willen weten over
specifieke mensenrechten-thema’s. Die vraag is veel groter dan Amnesty International aankan, maar met
hulp van ASN Bank kon het een groot deel van de aanvragen honoreren.

Fair Wear Foundation: project Leefbaar Loon

Lees meer over dit project in het hoofdstuk Leefbaar loon in de kledingsector.

Stichting De Noordzee: project De Rijke Noordzee

Duurzame energie opwekken én werken aan natuurherstel: dat komt samen in het pilotproject De Rijke
Noordzee. Hierin werken Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu en ASN Bank samen. Het doel is: bij elk
windmolenpark op zee de natuur versterken. Door kunstriffen te plaatsen kunnen zich schelpdierbanken
vormen. Zij zorgen voor voedsel en een schuilplaats voor vissen. Windmolenparken worden zo kraam
kamers voor vissen en schelpdieren. Het resultaat is een robuust ecosysteem met een rijke biodiversiteit,
én economische voordelen. De eerste kunstriffen met oesters zijn in november 2018 geplaatst bij wind
park Luchterduinen, 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort.

Natuur & Milieu: project Levend Water

Lees meer over dit project in het hoofdstuk Positieve invloed op biodiversiteit.

WakaWaka Foundation: project Klimaatscholen

De WakaWaka Foundation steunt solar libraries, zonnebibliotheken voor scholen in Rwanda. Deze lenen
WakaWaka Lights uit aan leerlingen, zodat ze ’s avonds hun huiswerk kunnen maken. De scholen rappor
teren over het gebruik van de WakaWaka’s en de verbeteringen van de schoolresultaten die daar het
gevolg van zijn. Dankzij de WakaWaka’s zijn kinderen en hun familie niet meer veroordeeld tot het gebruik
van ongezonde, gevaarlijke kerosinelampjes.
Dit project is gekoppeld aan de Milieubende, die kinderen in Nederland ‘opleidt’ tot Milieuheld. De Milieu
bende richt zich op scholieren in de bovenbouw van de basisschool. Na een afspraak met de school
‘overvallen’ acteurs de klas, waar ze een interactief theaterstuk spelen. Ze betrekken kinderen actief bij
het thema klimaatverandering. Via de website van de Milieubende worden kinderen gekoppeld aan hun
‘collega-leerlingen’ in Rwanda. Ze leren elkaar kennen en gaan op een concrete, persoonlijke manier
nadenken over (onder)ontwikkeling en mondiale verhoudingen in relatie tot de klimaatthematiek.
Eind 2018 hebben wij de samenwerkijng met de WakaWaka Foundation in goed overleg beëindigd.
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Urgenda: project Bedrijven Klimaatneutraal

Lees meer over dit project in het hoofdstuk Klimaatpositief in 2030.

War Child: project Hulp aan oorlogskinderen in Congo

War Child was in 2018 als partner gekoppeld aan ASN Ideaalsparen en de ASN Creditcard. Begin 2019 is
het partnerschap van Cordaid in het kader van ASN Jeugdsparen stopgezet. Vanaf die datum is War Child
als partner gekoppeld aan ASN Jeugdsparen, met het bestaande project.
De Democratische Republiek Congo wordt al ruim twintig jaar geteisterd door oorlog. De situatie blijft
instabiel. De fragiele wapenstilstand wordt bedreigd en het land kampt met grote armoede en honger én
met een enorme instroom van vluchtelingen uit Burundi. War Child is hier actief met steun van ASN Bank.
Het helpt vluchtelingen in onder meer de provincie Zuid-Kivu. Ook geeft het onderwijs aan zowel
gevluchte kinderen als aan kinderen uit lokale gemeenschappen. Dat is hard nodig, want miljoenen
kinderen in Congo hebben geen toegang tot onderwijs. Ook biedt War Child de kinderen bescherming
en psychosociale hulp, zodat zij ondanks het oorlogsgeweld kunnen bouwen aan hun toekomst.

ASN Foundation

De ASN Foundation heeft als doel projecten te ondersteunen die vallen onder de drie pijlers van ons
duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. De ASN Foundation kan projecten over
de gehele wereld steunen, maar doet dat alleen via organisaties die in Nederland zijn gevestigd.

Sponsoring
De belangrijkste initiatieven en ondernemingen die we in 2018 sponsorden waren AFRIEK, Project Schone
Schie, HACKED by_, Sprinklr, Tiny Forest Voorburg van IVN, Wildlife Film Festival Rotterdam en Het Zero
Waste Project. Deze initiatieven leveren een concrete bijdrage aan onze doelstellingen op het gebied van
klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.
Zo hebben we met Project Schone Schie de grote opruimactie van 1,6 kilometer van de oever van de
Rotterdamse Schie mogelijk gemaakt; driehonderd vrijwilligers verzamelden duizend kilo afval. Samen
met Sprinklr lanceerden we het bijvriendelijke Ecotuintje-plantenpakket. Dankzij onze sponsoring krijgt de
gemeente Leidschendam-Voorburg in 2019 haar eigen tiny forest. Dat is een dichtbegroeid, klein inheems
bos in de stad, een prettige plek voor zowel mensen als vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.
Eerlijkemode-initiatieven AFRIEK en HACKED by_ konden met onze sponsoring een nieuwe collectie
lanceren.
Daarnaast hebben we voor negen ondernemers kwalitatief goed beeldmateriaal mogelijk gemaakt, zodat
zij hun duurzame onderneming sneller kunnen laten groeien.
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Klanten, producten en service
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Het aantal klanten groeide in 2018 sterker dan in 2017: er kwamen netto
33.140 klanten bij (2017: 22.053). In november lanceerden we de
ASN Hypotheek met het leningdeel ASN Duurzaam Wonen, waarmee

20 18

klanten hun woning kunnen verduurzamen.

Steeds meer mensen willen een bank die verantwoord met hun geld omgaat. Dat ASN Bank aan die vraag
beantwoordt, bevestigden we in 2018 met succesvolle campagnes. Zo introduceerden we Databeessie.
Dit levert de – door Navigant (voorheen Ecofys) berekende – bewijsvoering voor de hoeveelheid CO2 die
een klant bespaart met geld op een ASN-rekening, vergeleken met hetzelfde bedrag op een rekening bij
een gemiddelde bank in Nederland. In april bleek dat ASN Bank volgens consumenten het meest duurzame
merk onder de banken is, aldus de Sustainable Brand Index 2018. Daarnaast zorgde onrust onder klanten
van andere banken ervoor dat mensen de stap naar een duurzame bank zetten. Dit alles resulteerde in
een hogere klantengroei dan we de afgelopen jaren gewend waren.

Ontwikkeling aantal klanten
Klantgroei
700.000

600.000

500.000

603.496

628.910

645.336

667.389

700.529

400.000
2014

2015

2016

2017

Aantal particuliere klanten naar leeftijd

2018

2018

2017

Groei in %

109.083

101.525

7,4%

18 tot en met 34

107.150

94.693

13,2%

35 tot en met 64

309.086

307.940

0,4%

151.258

142.532

6,1%

Jonger dan 18

65 en ouder

Bewustwording bij jongeren

Eind 2017 bleek uit onderzoek dat veel jongeren zich er niet van bewust zijn dat banken goede of minder
goede dingen doen met geld op hun rekening. Ze weten al helemaal niet welke goede dingen ASN Bank
ermee doet. Daarom zetten we in 2018 in op bewustwording, waarbij we heel concreet vertelden wat wij
wel en niet doen. Zo startten we in het voorjaar een nieuwe campagne waarin het Gewoontedier de hoofd
rol speelde. Hij kwam erachter dat de Stropdas – die symbool staat voor de grootbanken – geld verdiende
aan wapens en dierenleed. Dat kon het Gewoontedier niet waarderen en hij stapte over naar ASN Bank, die
wel rekening houdt met het welzijn van mens en dier. We zetten ook het Databeessie in bij de campagnes
voor betaalrekeningen voor kinderen, jongeren en studenten. Tijdens de introductieweken van het hoger
onderwijs waren we fysiek aanwezig in vier studentensteden. Hoewel dit een goede manier bleek om met
de doelgroep in gesprek te gaan, waren de kosten te hoog om dit middel in te blijven zetten.
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Klanttevredenheid en NPS

De tevredenheid van klanten is een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening. Wij stellen het
belang van onze klanten voorop: we richten onze dienstverlening op mensen in plaats van processen. We
luisteren naar onze klanten, nemen hun klachten serieus en geven fouten toe. Uit het klanttevredenheids
onderzoek dat de Volksbank uitvoert, bleek dat klanten ons eind 2018 het cijfer 8,0 (ultimo 2017: 8,0)
gaven. Wij streven naar ten minste een 8.
De net promoter score (NPS) geeft weer in hoeverre klanten een dienstverlener of leverancier aanbeve
len. Om deze score te berekenen, wordt aan klanten gevraagd: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u, op een
schaal van 0 tot 10, deze onderneming zult aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s?’ Vervolgens
wordt het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft, afgetrokken van het percentage klanten dat
een 9 of 10 geeft. De NPS kan dus positief, maar ook negatief zijn. De NPS was gedurende het hele jaar
vrij stabiel. ASN Bank behaalde over het laatste kwartaal van 2018 een NPS van +18, tegen +17 eind 2017.
Onze doelstelling is een NPS van +20.
Klanten waarderen ASN Bank vooral vanwege de duurzaamheid, omdat we een eerlijke bank zijn en
geen risico’s nemen met spaargeld en beleggingen; de klant ervaart ons als een goede, prettige bank
die service biedt en klantvriendelijk is. Klanten noemen als verbeterpunten: de spaarrente (die zij graag
hoger zien), optimalisering van de app ASN Mobiel Bankieren, onze profilering en de communicatie.

Producten
In juni gaf MoneyView, een onafhankelijke organisatie die producten van banken en verzekeraars verge
lijkt, het hoogste aantal sterren aan de voorwaarden van ASN Ideaalsparen en ASN Depositosparen. Dat
betekent dat deze rekeningen de spaarder meer mogelijkheden bieden dan vergelijkbare rekeningen
bij andere banken. MoneyView bekroonde de voorwaarden van ASN Ideaalsparen vooral vanwege de
uitgebreide mogelijkheden voor mobiel bankieren en voor doelsparen, waarbij je meerdere spaardoelen
op hetzelfde rekeningnummer kunt aanmaken.
De Consumentenbond toetst jaarlijks hoe tevreden klanten zijn over hun betaalrekening. In 2018 werd de
ASN Bankrekening gewaardeerd met een 9,2.
Aantal rekeningen per product

2018

2017

Groei in %

ASN Bankrekening

190.113

165.075

15,2%

ASN Betalen Zelfstandigen

10.597

7.159

48,0%

ASN Jongerenrekening

35.856

30.649

17,0%

ASN Juniorrekening

10.479

7.998

31,0%

4.194

883

375,0%

ASN Ideaalsparen

512.551

497.570

3,0%

ASN Jeugdsparen

79.551

74.905

6,2%

66.702

64.697

3,1%

Betaalrekeningen

ASN Studentenrekening

Spaarrekeningen

Beleggingsrekeningen
ASN Beleggingsrekening
ASN Beleggingsrekening zakelijk
ASN Doelbeleggen

909
2.798

910	-0,1%
588

375,9%
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ASN Creditcard Zakelijk

In april introduceerden we de ASN Creditcard Zakelijk, net als de particuliere creditcard een Visa Card
van ICS. Dankzij deze zakelijke creditcard is het voor zzp’ers aantrekkelijker om te betalen via ASN Bank.
Ook de ASN Creditcard Zakelijk is gemaakt van pvc-vrij plastic. Bovendien doneren wij voor elke zakelijke
creditcard ieder jaar een klein bedrag aan de duurzame projecten van onze maatschappelijke partners.

Kosten ASN Bankrekening

Per 1 november 2018 stegen de kosten van de ASN Bankrekening van 1,50 euro tot 1,65 euro per persoon
per maand. De kostenstijging was nodig vanwege introductie van nieuwe diensten en de aanpassingen
aan de nieuwste wetten en regels. Daardoor was de ASN Bankrekening voor ons duurder geworden sinds
de vorige kostenstijging, een kleine drie jaar eerder.

Rentebeleid

Het spaarsaldo nam toe. Spaargeld is belangrijk voor ASN Bank omdat we er duurzame projecten, instel
lingen en activiteiten mee financieren. Wij bieden een marktconforme spaarrente. Maar we ontkwamen
er niet aan enkele spaarrentes te laten dalen. Zo daalde rente op de belangrijkste spaarrekening,
ASN Ideaalsparen, van 0,20% aan het begin van het jaar tot 0,08% op 11 december. Op onze website
kunnen klanten lezen waarop de spaarrente van ASN Bank is gebaseerd.

Beleggingsdiensten

In 2017 introduceerden we ASN Doelbeleggen om klanten te helpen beleggen op een manier die past bij
hun risico-acceptatie en beleggingshorizon. We ontwikkelden dit concept in 2018 verder. Dat ASN Bank
voorop loopt in duurzaam beleggen, bewijst de Cashcow Award die we in november ontvingen. Deze prijs
is een bevestiging van particuliere beleggers voor ons aanbod van duurzame beleggingsfondsen. We
voerden in het najaar een beleggingscampagne. Met de boodschap ‘Maak vandaag het verschil voor
morgen’ riepen we mensen op om te beleggen in de duurzame ASN Beleggingsfondsen. Dit leidde tot
een flinke toename van het aantal geopende beleggingsrekeningen.
De resultaten van de ASN Beleggingsfondsen zijn te vinden in het jaarverslag van ASN Beleggings
fondsen N.V.

Nieuw: de ASN Hypotheek
In november introduceerden we de langverwachte ASN Hypotheek. De klant die deze hypotheek afsluit
en zijn huis gaat verduurzamen, kan daarvoor ASN Duurzaam Wonen afsluiten. Dat is een lening tegen
een lage rente voor energiebesparende maatregelen die op het moment van afsluiten staan in de
Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK) van de overheid. De klant die ASN Duurzaam Wonen
afsluit, krijgt onder voorwaarden bovendien rentekorting op zijn ASN Hypotheek.
ASN Bank is een online bank; we bieden geen adviesdiensten. Daarom zijn de SNS Winkels het distribu
tiekanaal voor de ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen. ASN Bank en SNS, ook een onderdeel van
de Volksbank, werken al langer samen aan de verduurzaming van woningen. De SNS-adviseur geeft
klanten advies over de ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen, vraagt de offerte aan en adviseert
klanten tijdens de looptijd over de hypotheek.
De eerste ASN Hypotheek werd al in 2018 afgesloten. Wij zijn blij dat wij onze dienstverlening met dit
belangrijke product konden uitbreiden. Met ASN Duurzaam Wonen maken we het verduurzamen van
de woning voor zoveel mogelijk woningeigenaars toegankelijk en betaalbaar. Daarmee leveren we een
bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland.
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Service
ASN Bank heeft geen kantoren. We zijn een directbank: onze dienstverlening vindt plaats via de
ASN Klantenservice en onze website.

ASN Klantenservice

De ASN Klantenservice heeft vooral telefonisch en per mail contact met klanten. Het aantal brieven dat we
ontvangen neemt af. In het voorjaar introduceerden we de chatfunctie via de website.

Activiteiten ASN Klantenservice
2017

111.450

3.743

2018

278.618

Afgehandelde
brieven

5.447

90.813

3.408

268.364

Beantwoorde
e-mails

Beantwoorde
calls

Chats

De grote toestroom van nieuwe klanten in het
voorjaar leidde tot een piek in het aantal tele
foontjes. Hierdoor namen de wachttijden aan de
telefoon toe. Wij deden er alles aan om de ach
terstand in te halen en de service weer op het
gewenste niveau te brengen. In augustus werd
het proces om een nieuwe rekening te openen,
verder gedigitaliseerd. Een grote verbetering
was dat klanten direct bij opening van een reke
ning hun identificatiebewijs kunnen uploaden.
Dat maakt het openen gemakkelijker en vermin
dert onze werklast.

Online en mobiel bankieren

Het merendeel van de klanten, 505.832, bankierde in 2018 digitaal via ASN Online Bankieren. 33% van de
klanten die digitaal bankieren, doet dat ook mobiel. Mobiele klanten loggen vaker in dan internetklanten:
79% van de sessies met digitaal bankieren vindt plaats via de mobiele telefoon.

Aantal unieke klanten met mobiel
bankieren en internetbankieren

150.730

464.921

201.079

505.832

Volgens de Customer Experience Excellence
Analysis 2018 biedt ASN Bank de beste klant
ervaring in de financiële sector. KPMG peilde voor
dit onderzoek de mening van ruim vijfduizend
Nederlandse consumenten. Het onderzoek betrof
meer dan tweehonderd merken in tien branches.
In de top tweehonderd van alle merken behaal
den we de vierde plek.

Van alle Nederlandse banken biedt ASN Bank
de beste digitale ervaring op mobiel. Dat conclu
deerde WUA! in zijn Digital Excellence Monitor
2018. Voor deze monitor gaven ruim 13.000
mensen samen meer dan 52.000 beoordelingen aan 1.838 websites en apps in zeven sectoren. In novem
ber wonnen we de prijs voor populairste Website van het Jaar 2018 in de categorie Banken en Beleggen.

2017

2018

Nieuwe digitale diensten

Op 22 mei introduceerden we de IBAN-naamcheck in ASN Mobiel Bankieren. Wij checken bij elke
overboeking via de mobiele app of het Nederlandse IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder
volgens de bank overeenkomen. Is dit niet het geval, dan krijgt de klant een melding in het scherm.
Zo helpen we klanten verkeerde overboekingen en fraude te voorkomen. In oktober kwam de IBANnaamcheck beschikbaar in ASN Online Bankieren.
In oktober introduceerden we het betaalverzoek in de ASN Mobiel Bankieren-app. Daarmee kunnen
klanten gemakkelijk en snel geld terugvragen dat zij hebben voorgeschoten.
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PSD2

In het voorjaar van 2019 worden de nieuwe Europese regels voor betaaldiensten PSD2 (Payment Services
Directive 2) in Nederland ingevoerd. Deze regels gelden voor alle banken in Europa. Om aan deze regels
te voldoen bieden wij onze klanten na de invoering van PSD2 de mogelijkheid om andere partijen toe
gang te geven tot hun betaalrekening. Daarmee kunnen klanten via deze partijen betalingen doen of
rekeninginformatie inzien. Klanten kunnen zo’n overzicht aanhouden bij een partij binnen of buiten de
financiële sector. Ook ASN Bank gaat klanten de mogelijkheid bieden de rekeningen van andere banken
in één overzicht te zetten, te beginnen met de rekeningen van de andere merken van de Volksbank.
Wij laten de beslissing om rekeninginformatie te delen met andere partijen volledig bij de klant zelf. We
delen geen informatie met andere bedrijven, tenzij de klant daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.
Als de klant niet wil dat een andere partij zijn gegevens ontvangt of namens hem betaalopdrachten kan
geven, dan doen wij niets met zijn gegevens. Als de klant dit wel wil, dan zorgen we ervoor dat het op een
zo veilig mogelijke manier gebeurt. We checken of de partij de gegevens mag ontvangen en of de klant
toestemming heeft gegeven, voordat we gegevens delen.

Cybersecurity en privacy

De digitalisering van bankieren gaat helaas ook gepaard met digitale fraude. De Volksbank, waarvan
ASN Bank deel uitmaakt, heeft gespecialiseerde afdelingen die – letterlijk dag en nacht – waken over de
veiligheid van onze systemen. Zij volgen de trends in cybercrime om er snel en adequaat op te kunnen
reageren. Maar ze slaan ook alarm als de transacties van individuele klanten afwijken van ‘normale’
patronen. Zo voorkomen en beperken we gevallen van fraude op rekeningen van onze klanten.
Onze invloed op de veiligheid stopt echter bij de digitale ‘voordeur’ van klanten. Zij bepalen zelf hoe, waar
en wanneer ze online en mobiel bankieren, welke bescherming ze toepassen op hun laptop of mobiele
telefoon, en met wie ze hun financiële informatie delen. Daarom informeren we onze klanten over zo veilig
mogelijk digitaal bankieren.

Communicatie met klanten
We vinden het belangrijk onze klanten te inspireren en enthousiasmeren over duurzame onderwerpen, en
op onze beurt inspiratie van hen te ontvangen. Ook willen we hen op de hoogte houden van diensten en
acties. Dat doen we via onze website, social media, het magazine Goedgeld en de e-mailnieuwsbrief. We
ontmoeten (potentiële) klanten en andere betrokkenen persoonlijk bij evenementen, zoals ACT., ASN Live,
de uitreiking van de ASN Bank Wereldprijs en de aandeelhoudersvergadering van de ASN Beleggings
fondsen.

ACT. 2018: zonnig, positief en cool

Voor de tweede keer organiseerden we eind september het duurzaamheidsfestival ACT. Met dit festival
willen we de jonge doelgroep die geïnteresseerd is in een duurzame lifestyle, kennis laten maken met
ASN Bank. Met 1100 verkochte tickets was het festival uitverkocht. Het weer werkte mee, de sfeer was
positief, de workshops waren afgeladen, er waren inspirerende sprekers en bijzonder eten. De helft van
de bezoekers bleek nog geen klant en 84% was
jonger dan 35 jaar. Hoewel dat niet het primaire
Prijzenkast 2018
doel was, stonden bezoekers tijdens het festival
in de rij om een rekening bij ASN Bank te openen.

ASN Live
Website van het Jaar 2018

Gouden Esprix

Cashcow Award

Bankenmonitor Consumentenbond

Digital Excellence Monitor 2018 van WUA!

SAN Accent

We organiseerden ASN Live in Breda en Apel
doorn. Deze avonden zijn bedoeld voor klanten
die willen weten wat de invloed van geld is en hoe
ASN Bank daarmee verschil kan maken. Daarover
spraken we met deskundigen, sociale onder
nemers en natuurlijk met de aanwezige klanten.
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Organisatie
ASN Bank is een merk van de Volksbank N.V. (de Volksbank), samen met
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BLG Wonen, RegioBank en SNS. De beheerder van de ASN Beleggings
fondsen, ASN Belegginginstellingen Beheer B.V. valt onder ASN Duurzame

20 18

Deelnemingen N.V. De directie van ASN Bank vormt de directie van deze
laatste vennootschap.

Het schema geeft de eigendomsverhoudingen per 31 december 2018 aan. NLFI (NL financial investments)
is aandeelhouder in Volksholding B.V. De Staat der Nederlanden heeft de aandelen in deze vennootschap
overgedragen aan NLFI. De Volksbank is van plan de Volksholding B.V. door middel van een juridische
fusie op te laten gaan in de Volksbank N.V. Naar verwachting wordt deze fusie in de eerste helft van 2019
afgerond.
Staat der Nederlanden
(vertegenwoordigd door de minister van Financiën)
Certificaten van aandelen
de Volksholding B.V.

100%
NLFI
100%

de Volksholding B.V.
100%
de Volksbank N.V.
ASN Bank

BLG Wonen

RegioBank

SNS

100%
ASN Duurzame Deelnemingen N.V.
100%

23%

ASN Beleggingsinstellingen
Beheer B.V.

Triple Jump B.V.

ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen N.V.
Op 22 mei 2018 nam ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) het AIF-beheer van ASN Beleggings
fondsen N.V. over van ACTIAM N.V. (ACTIAM). ABB blijft samenwerken met ACTIAM voor het portefeuille
beheer van enkele fondsen.

Duurzaamheidsactiviteiten voor de fondsen

De duurzaamheidsactiviteiten voor de ASN Beleggingsfondsen zijn als volgt verdeeld. ABB is verantwoor
delijk voor de duurzaamheidsactiviteiten die samenhangen met het fondsbeheer: engagement, selectie
voor het beleggingsuniversum van de fondsen en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van de
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bedrijven waarin de fondsen beleggen. ASN Bank speelt bij deze activiteiten een adviserende en/of
uitvoerende rol.
ASN Bank voert voor de ASN Beleggingsfondsen het onderzoek naar bedrijven en landen uit en formu
leert adviezen. Op basis daarvan beslist ABB, de directie van ASN Beleggingsfondsen N.V., over opname
in het beleggingsuniversum. In opdracht van ABB voert ASN Bank engagement met bedrijven waarin de
ASN Beleggingsfondsen beleggen, zoals bedrijven in de farmaceutische sector.
ASN Bank heeft in de afgelopen jaren drie langetermijndoelen geformuleerd op het gebied van duur
zaamheid. ASN Bank en ABB werken samen aan de realisatie van de langetermijndoelen op het gebied
van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.
De duurzaamheidsinformatie over de fondsen vind je in de jaarverslagen en halfjaarberichten van
ASN Beleggingsfondsen N.V.

ASN Vermogensbeheer verzelfstandigd

ASN Vermogensbeheer was een 100-procent deelneming van ASN Duurzame Deelnemingen N.V. Per
31 augustus 2018 is ASN Vermogensbeheer B.V. overgenomen door het huidige management en Quadia
S.A. Het bedrijf gaat zelfstandig verder onder de naam Fair Capital Partners B.V. Fair Capital Partners zet
de nauwe samenwerking met ASN Bank voort. Het blijft het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank gebrui
ken als uitgangspunt voor zijn vermogensbeheer.
Dit besluit sluit aan bij de keuze van ASN Bank om zich te richten op de ontwikkeling van de dienstverle
ning aan ruim 700.000 klanten via internet, telefoon en het mobiele kanaal. Daarnaast stelt het Fair Capital
Partners in staat om verdere groei en uitbreiding van zijn dienstverlening te realiseren. Naast individueel
vermogensbeheer voor particulieren en instellingen biedt Fair Capital Partners in de toekomst samen met
het Zwitserse Quadia ook dienstverlening voor impactbeleggen en het financieren van innovatieve duur
zame pioniers.

Medewerkers
Het aantal vaste medewerkers daalde met 6 tot 159. Het aantal fte’s nam af tot 146,6. Ontwikkelingen bij
de bank leidden in 2018 tot veel veranderingen voor medewerkers. Ook vond er een verschuiving van
functies plaats. Enerzijds vervielen er functies, wat helaas betekende dat medewerkers werden geraakt en
in enkele gevallen hun functie verloren. Anderzijds kwamen er nieuwe functies bij op expertisegebieden
die voor onze duurzame missie en groei essenti
eel zijn. De dienstverlening aan klanten konden
Medewerkers
we op peil houden. Onze intentie is de eigen
20-29 jaar
verantwoordelijkheid van medewerkers te vergro
8,2%
ten. Ook zetten we in op opleiding en ontwikke
>50 jaar
ling van medewerkers.
29,6%

61%

39%

30-39 jaar
32,1%

40-49 jaar
30,2%
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Directie ASN Bank
De directie van ASN Bank wordt gevormd door Arie Koornneef en Joyce van der Est. Arie Koornneef is
sinds 1 april 2017 directeur van ASN Bank en per 1 januari 2018 directievoorzitter van ASN Bank. Hij was
eerder werkzaam voor de Volksbank als directeur Marketingstrategie & Innovatie en als directeur
marketing bij SNS. Daarvoor was hij actief voor Youth for Christ en Simavi. Joyce van der Est is sinds 2015
directeur van ASN Bank. Zij is vanaf 2003 bij de bank verantwoordelijk voor operationele zaken, van 2013
tot 2015 in de functie van adjunct-directeur.

Remuneratierapport

Dit remuneratierapport behandelt de beloning, het beloningsbeleid en de ontwikkelingen in het belo
ningsbeleid van de directie van ASN Bank die in 2018 hebben plaatsgevonden. Het beloningsbeleid van
de directie van ASN Bank is in lijn met het beloningsbeleid van de Volksbank. De beloning is opgebouwd
uit een vast jaarinkomen, pensioenbijdrage en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. Geen enkel
directielid komt in aanmerking voor variabele beloning.
Beloning directie ASN Bank
(in duizenden euro’s)

Vaste
beloningen

Pensioen

Overig

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Arie Koornneef1

193

123

21

14

38

28

252

164

Joyce van der Est2

158

145

21

20

33

28

212

193

Ewoud Goudswaard3	-	
105	-	
14	-	
27	-	
146
Totaal
1
2
3

351

373

42

48

71

83

464

503

De beloning 2017 van Arie Koornneef gaat over de periode 1 april tot en met 31 december.
Op 1 april 2017 trad hij toe tot de directie van ASN Bank; sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter.
De functie van Joyce van der Est is opnieuw gewogen in verband met de reorganisatie.
De beloning 2017 van Ewoud Goudswaard gaat over de periode van 1 januari tot 1 juli 2017, toen hij
aftrad als directeur van ASN Bank.

Vaste beloningen

Het vaste jaarinkomen van de directieleden van ASN Bank bestaat uit twaalf maandsalarissen, vakantie
geld en een dertiende maand.

Pensioen

Het pensioen betreft de werkgeversbijdrage verminderd met de eigen bijdrage. De directie van ASN Bank
neemt deel aan de pensioenregeling voor alle werknemers van de Volksbank. Deze regeling is vast
gelegd in de cao van de Volksbank. De eigen bijdrage van 5% over de pensioengrondslag die in de cao
is opgenomen, geldt ook voor de directie. Er is geen sprake van aanvullende pensioentoekenningen.
De pensioenopbouw voor het pensioengevend inkomen boven 105.075 euro (in 2017: 103.317 euro) is
vervallen op grond van de wet. Aan iedereen op wie dat van toepassing is, wordt dat gecompenseerd
met een brutotoeslag van 16,35% van het inkomen boven 105.075 euro. In de tabel met de beloning van
de directie ASN Bank maakt deze toeslag onderdeel uit van het element Overig.

Overig

Onder Overig vallen de resterende beloningen. Daaronder valt de salaristoeslag als compensatie voor
het wegvallen van de pensioenopbouw boven 105.075 euro. Eveneens onder Overig valt de bijtelling
voor het privégebruik van de leaseauto voor zakelijk vervoer (inclusief woon-werkverkeer), verminderd
met de eigen bijdrage(n). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de voorwaarden die gelden
voor alle andere medewerkers.
De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris bij ASN Bank is 6,1.
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Kantoor
ASN Bank is gehuisvest in een duurzaam gerenoveerd kantoorpand. De energie is deels afkomstig van
de installatie voor zonne-energie op het dak. Ook beschikt het pand over een installatie voor warmtekoudeopslag (WKO). Het kantoorpand heeft een grijswatercircuit voor het sanitair. In het bedrijfsrestaurant
wordt gebruikgemaakt van duurzame producten.
De belangrijkste milieubelasting van ons kantoor wordt gevormd door de CO2-uitstoot van de (kantoor)
activiteiten en het papierverbruik.
Milieubelasting ASN-kantoor

2018

2017

2016

2015

2014

CO2-uitstoot in tonnen					
CO2-uitstoot woon-werkverkeer

180	-	-	-	-

CO2-uitstoot vliegreizen

4	-	-	-	-

CO2-uitstoot verwarming

12	-	-	-	-

CO2-uitstoot (scope 1 en 2) 1

196

168

178

160

153

Ton CO2-uitstoot per fte* (scope 1 en 2)

1,28

1,08

1,20

1,14

1,15

76

90

153

158

160

CO2-uitstoot scope 3 2

Energieverbruik					
kWh elektriciteit 3
kWh elektriciteit per fte
m3 gas 4
m3 gasequivalenten per vierkante meter

258.102

269.275

276.491

320.705

296.999

1.688

1.741

1.864

2.285

2.235

18.664

18.254

26.786

18.141

21.867

6

6

8

6

7

Papierverbruik in kilogram					
Papierverbruik totaal
Papierverbruik per rekening in kilogram

118.891

140.550

250.686

238.254

244.032

0,12

0,16

0,29

0,29

0,31

Waterverbruik					
m3 water
m3 water per fte

777

229

783

754

1.166

5.1

1,5

5,3

5,4

8,8

Afval					
Papierafval in ton

13,6

13,0

13,0

12,2

13,6

*		fte = fulltime-equivalent = voltijdmedewerker
1		Dit cijfer omvat alle vervoer (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, inclusief auto-, trein-, bus- en
vliegverkeer) en verwarming van ASN Bank.
²		Dit cijfer omvat de CO2-uitstoot die samenhangt met het papiergebruik, afval en watergebruik.
3		Het verbruik van elektriciteit wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). 1 kWh is gelijk aan
0,0036 gigajoule.
4		Het pand maakt gebruik van stadsverwarming. Dat wordt uitgedrukt in gigajoules. Deze gigajoules zijn
omgerekend in m3 gas volgens de opgave van het energiebedrijf: 1 gigajoule is 25,85 m3 gas.
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CO2-uitstoot

ASN Bank is verantwoordelijk voor drie soorten uitstoot van broeikasgassen:

•
•
•

Scope 1-emissies: de directe uitstoot van broeikasgas door onze eigen activiteiten.
Scope 2-emissies: de indirecte uitstoot van broeikasgas van eigen activiteiten, bijvoorbeeld van de
opwekking van de elektriciteit die we gebruiken.
Scope 3-emissies: de uitstoot van broeikasgasemissies in de keten, zoals van het papier dat we gebrui
ken en van onze financieringen en beleggingen.

Mede dankzij compensatie van de CO2-uitstoot is het kantoor van ASN Bank klimaatneutraal voor scope 1
en 2. De kantooractiviteiten zijn klimaatneutraal voor een gedeelte van scope 3. De Volksbank compen
seert de resterende uitstoot.
In het cijfer van de CO2-uitstoot van het woon-werk verkeer is in 2018 voor het eerst ook de well-to-tankemissie meegenomen. Dit is de uitstoot die vrijkomt bij de winning, het transport en het raffinageproces
van brandstoffen of bij de productie en het transport van elektriciteit. Voorheen namen we alleen de
tank-to-wheel-emissie mee: de uitstoot die ontstaat door verbranding van brandstof tijdens het gebruik
van het voertuig.

Papier
De hoeveelheid papier die we gebruiken, is in 2018 gedaald tot 0,12 kilogram per rekening (was 0,16).
Deze daling is te danken aan de digitalisering van de communicatie met klanten. Zo vindt het proces van
het openen van een rekening online plaats en ontvangen klanten alleen nog papieren brieven als dat niet
anders kan. Ook ontvangt een steeds groter aantal klanten het klantenmagazine Goedgeld online in
plaats van op papier.
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Verslag van de raad van
advies
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De raad van advies van ASN Bank adviseert de directie gevraagd en
ongevraagd over het duurzaamheidsbeleid in brede zin. Wat is de rol van
de raad? En waarover gingen de adviezen in 2018? Voorzitter Jan van der

20 18

Kolk beantwoordt deze vragen.

De raad bestond in 2018 uit vier personen: Carolien Gehrels, Maarten van Huijstee, Marleen Janssen
Groesbeek en Jan van der Kolk. De leden van de raad zijn actief in uiteenlopende sectoren, van bedrijfs
leven en consultancy tot overheid en wetenschap. Onze gemeenschappelijke noemer is dat we onze
sporen op het gebied van duurzaamheid hebben verdiend. We vergaderden in 2018 vier maal. Tussentijds
was er veel contact met de directie van ASN Bank. Ook hebben we kennisgemaakt met de raad van
advies van de Volksbank en daarmee diverse onderwerpen inhoudelijk besproken.

Onze rol

De kern is dat we de duurzame koers van ASN Bank bewaken. We bewaken ook de activiteiten die
ASN Bank initieert om haar duurzame beleid te realiseren en de ruimte die zij daarvoor krijgt van de
Volksbank. Daarnaast geven we advies. We fungeren ook als klankbord: we stellen veel kritische vragen
over de duurzame koers aan de directie van ASN Bank. Vanuit onze positie als relatieve buitenstaander
gaan we vrije discussies aan.

Borging van de raad

Eind 2016 werd ASN Bank een bedrijfsonderdeel van de Volksbank. De directie en de raad hebben er
toen samen voor gezorgd dat de duurzame missie van de bank en de positie van de raad van advies heel
goed werden verankerd en vastgelegd. Dat gebeurde in het reglement van de raad van advies, het huis
houdelijk reglement van ASN Bank en het directiereglement van de Volksbank. In dat laatste reglement is
ook de zelfstandigheid van ASN Bank als het gaat om haar duurzame visie en missie goed verankerd. Wij
hebben geconstateerd dat de nieuwe relatie tussen ASN Bank en de Volksbank een goede invulling heeft
gekregen. Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank is onverminderd voortgezet.

Relatie met de Volksbank

De Volksbank heeft het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen. Wij hebben altijd toegejuicht
dat de Volksbank duurzamer zou worden, omdat ASN Bank beter past in een organisatie met een stevig
duurzaamheidsbeleid. Via het Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD) vervult ASN Bank een rol bij de
invulling van het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank. Wij hebben besproken hoe het ECD ervoor kan
zorgen dat de collega’s van de Volksbank dit beleid omarmen. We zijn positief over de ontwikkelingen,
ook al zouden we graag zien dat het sneller gaat.
Daarnaast hebben we gesproken over de gevolgen van de reorganisatie van de Volksbank en ASN Bank
in bredere zin. We vroegen ons af: welke rol heeft de Volksbank en welke heeft de ASN Bank bij het
beheer van de klanten en merken? Wie neemt de communicatie met klanten voor zijn rekening? Onze
insteek is dat ASN Bank voldoende ruimte moet houden voor haar eigen unieke propositie richting klanten
en voor eigen ontwikkeling en beheer. Volgens ons gaat dat de goede kant op.

Langetermijndoelen

We hebben permanent aandacht voor de langetermijndoelen van ASN Bank, zowel de bancaire doelen
als de doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Van de bancaire doelen hebben we vooral de
uitbreiding van de klantendoelgroep besproken. Door zich naast de ‘klassieke’ doelgroep te richten op
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twintigers en dertigers met hart voor duurzaamheid, streeft ASN Bank ernaar haar doel ‘een miljoen tevre
den klanten in 2025’ te halen.
Een ander belangrijk aspect is de aanjaagrol van de bank. ASN Bank wil duurzaamheid in de financiële
sector bevorderen door ambitieuze doelen voor zichzelf te stellen en dat bij andere financiële instellingen
te bevorderen. Door deze samenwerking vergroot zij haar impact op duurzame ontwikkeling. De samen
werking op het gebied van klimaat en leefbaar loon (mensenrechten) loopt al enige jaren goed. Ook op
het gebied van biodiversiteit maakt de bank vorderingen. De raad vindt het belangrijk dat ASN Bank voor
‘de troepen uit’ blijft lopen en alert blijft op nieuwe, urgente thema’s. Als een bepaald thema voldoende is
opgepakt door andere partijen, kan zij haar aanjaagrol beperken of zelfs loslaten, vinden wij.

Profilering als koploper

We hebben veel aandacht gegeven aan de profilering van ASN Bank als koploper op het gebied van
duurzaamheid. Volgens ons kan ASN Bank zichzelf maatschappelijk gezien zichtbaarder maken als bank
die duidelijke duurzame keuzes maakt. Haar activiteiten op dit gebied verdient volgens ons meer aan
dacht. We adviseren daarom dat de bank meer gelegenheden creëert en aangrijpt om die aandacht te
realiseren.

Maatschappelijke activiteiten

ASN Bank steunde – buiten de bankbalans – tot 2018 zowel grote als kleine maatschappelijke initiatieven.
Dat laatste gebeurde vooral via de ASN Foundation. Wij adviseerden in 2017 meer focus aan te brengen
door maatschappelijke partners te kiezen die echt verandering kunnen bewerkstelligen op de hoofd
onderwerpen van ASN Bank: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. ASN Bank heeft dit advies in 2018
opgevolgd.

Fintech

Onder fintech verstaan we innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop we met
geld omgaan, vereenvoudigen en versnellen. De raad volgt de ontwikkelingen op het gebied van fintech
als het gaat om betalingsverkeer, sparen en beleggen. Daarnaast kan fintech een belangrijk instrument
worden om duurzame-waardecreatie beter te waarderen. We realiseren ons dat de Volksbank mede
namens ASN Bank inspeelt op deze ontwikkelingen. Naar onze mening zou de aandacht hiervoor echter
wat groter kunnen zijn.

ASN Hypotheek

We hebben enkele jaren achtereen met aandrang geadviseerd een ASN Hypotheek te introduceren. We
zijn heel blij dat deze in 2018 is gerealiseerd, gecombineerd met de mogelijkheid de verduurzaming van
woningen te financieren.
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