Reaction to Friends of the Earth NL “Climate
Crisis Index” report
The Dutch environmental organisation Milieudefensie, also known as Friends of the Earth
Netherlands (FoE NL), has analysed the climate plans of 29 Dutch corporations and published the
results today.
In general they conclude that none of the 29 companies included are doing enough to fight
climate change – see Milieudefensie website.
We share a deep concern on climate change with FoE NL and many others. While we are always
open to suggestions as to how we can improve, we consider ourselves a pioneer in the financial
sector and have been working with sustainability across our business for many years. A core
element of our strategy is to put sustainability at the heart of what we do and help our clients in
their transition to a low-carbon future.
Our biggest impact is with our lending portfolio. We are aligning this with the most ambitious goal of
the Paris Climate Agreement to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, or net zero greenhouse
gas emissions by 2050.
This is not easy or something you can do overnight, as every sector has its own complexities and
balances we need to get right. But we are committed to doing heavy lifting and have set very
ambitious intermediate targets to track our progress and to make sure we get there.
It is encouraging that our climate approach – also known as Terra – is explicitly mentioned in the
report of Friends of the Earth NL. Terra covers nine sectors which together are responsible for 75% of
global emissions. We report in our annual climate report on the progress we have made with our
climate approach. Terra and the way we report are constantly evolving, becoming more detailed
and improving where necessary.
We set and refine interim targets to help our clients in their transition to a net zero society. In this
way, we are pursuing the same goal as Friends of the Earth, namely to minimise global climate
change.

Dutch translation

Reactie op “Klimaatcrisis-Index” rapport van
Milieudefensie
De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie heeft de klimaatplannen van 29 Nederlandse
bedrijven geanalyseerd en vandaag de resultaten gepubliceerd.
In het algemeen concludeert Milieudefensie dat geen van de 29 opgenomen bedrijven genoeg
doet om klimaatverandering tegen te gaan - zie voor meer informatie de website van
Milieudefensie.

5 July 2022

Wij delen de diepe bezorgdheid over klimaatverandering met Milieudefensie en vele anderen en we
ondernemen actie om klimaatverandering te bestrijden. We staan open voor suggesties over hoe
we kunnen verbeteren, en we beschouwen onszelf als een pionier in de financiële sector. We werken
al vele jaren aan duurzaamheid in ons hele bedrijf. Een kernelement van onze strategie is om
duurzaamheid centraal te stellen in wat we doen en onze klanten te helpen bij hun overgang naar
een koolstofarme toekomst.
De grootste impact maken we met onze leningenportefeuille. We stemmen deze af op de meest
ambitieuze doelstelling van het akkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming van de aarde te
beperken tot 1,5 graden Celsius, ofwel wereldwijd netto-nul uitstoot van broeikasgassen in 2050.
Dit is niet gemakkelijk of iets wat je van de ene dag op de andere kunt doen, aangezien elke sector
zijn eigen complexiteiten en evenwichten heeft die we op orde moeten krijgen. Maar we zijn
vastbesloten om zware inspanningen te leveren en hebben zeer ambitieuze tussentijdse
doelstellingen vastgesteld om onze vooruitgang te volgen en ervoor te zorgen dat we er komen.
Het is bemoedigend dat onze klimaataanpak - ook bekend als Terra - expliciet wordt genoemd in het
rapport van Milieudefensie. Terra beslaat negen sectoren die samen verantwoordelijk zijn voor 75%
van de wereldwijde uitstoot. In ons jaarlijkse klimaatverslag rapporteren wij over de voortgang die wij
hebben geboekt met onze klimaataanpak. Terra en de manier waarop wij rapporteren zijn
voortdurend in ontwikkeling, worden steeds gedetailleerder en verbeteren we waar nodig.
Wij stellen tussentijdse targets vast en verfijnen deze om onze klanten te helpen bij hun overgang
naar een maatschappij met netto nul broeikasgasuitstoot. Op die manier streven wij hetzelfde doel
na als Milieudefensie, namelijk om de wereldwijde klimaatverandering tot een minimum beperken.
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