
 

 

 

 

Sustainable Banking 

Sustainability Risk Policy - Samenvatting 

 

 

Waarom hebben we een duurzaamheidsrisicobeleid?  

 

ABN AMRO Bank streeft naar een prominente positie als duurzame bank die haar verantwoordelijkheid neemt voor 

haar acties en engagementen, als lid van de maatschappij met een eigen impact op de planeet en op de mensen, 

maar ook als aanbieder van financiële diensten met een onrechtstreekse impact via de activiteiten van haar cliënten 

en beleggingen. Deze prominente positie moet worden bereikt door duurzaamheid volledig te integreren in de 

dagelijkse activiteiten van de bank en door het duurzaamheidsrisicobeheer van de bank te ondersteunen.  
  

Verschillende soorten bankpraktijken kunnen leiden tot duurzaamheidsrisico's, ongeacht de rol van de bank: als 

kredietverstrekker, belegger, vermogensbeheerder, dienstverlener, koper, operator of werkgever. Het 

duurzaamheidsrisico is een transversaal risico dat almaar groter wordt. Als we niet op dit risico anticiperen en het 

niet onder controle houden, kan dat talrijke gevolgen hebben, inclusief financiële, juridische en reputatieschade. 

Het duurzaamheidsrisicobeheer van de bank is afgestemd op het gematigde risicoprofiel en de risicobereidheid 

van de bank en ondersteunt de missie van de bank om duurzame oplossingen aan haar cliënten te bieden.  

  

Voor ABN AMRO betekent duurzaamheid het naleven van de waarden en bedrijfsprincipes van de bank en het 

aanreiken van duurzame oplossingen voor de huidige en toekomstige menselijke, natuurlijke en financiële 

behoeften van de belanghebbenden van de bank en de organisatie zelf, in lijn met het gematigde risicoprofiel van 

de bank.  

  

Door de risico's op het gebied van milieu, maatschappij en ethiek (ESE) te beheren, de impact ervan te beperken 

en de kansen te grijpen die voortvloeien uit duurzame oplossingen, heeft het duurzaamheidsrisicobeleid 

duurzaamheid geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van de bank.  

  

Wat is het doel en de reikwijdte van de Sustainability Risk Policy?  

 

Het doel van de Sustainability Risk Policy van ABN AMRO is het vastleggen van het beleidskader voor 

duurzaamheidsrisico's van de bank en het bepalen van de leidende principes voor duurzaam risicobeheer van de 

bank.  

  

De Sustainability Risk Policy is van toepassing op ABN AMRO en al haar dochtermaatschappijen, bijkantoren, 

vertegenwoordigingskantoren en rechtspersonen die onder haar controle staan. Het bouwt voort op de waarden 

van ABN AMRO (vertrouwd, professioneel, ambitieus) en haar Business Principles.  

  

Het beleid wordt ondersteund door de verschillende vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven die de bank onderschrijft 

en die de norm bepalen voor duurzaamheid in zakelijk gedrag in het algemeen of in het bankwezen in het bijzonder. 

Het gaat onder meer om het Financieringsinitiatief van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI), 

de tien principes van het Global Compact van de VN, de Beginselen voor Verantwoord Beleggen (PRI),  

https://www.unepfi.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unpri.org/


 

  

 

 

  

  

 

de Equator Principles, de OESO-richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen, de VN-richtsnoeren voor het 

Bedrijfsleven en de Mensenrechten, en de Tripartiete Beginselverklaring van de IAO betreffende Multinationale 

Ondernemingen en Sociaal Beleid.   

  

Welke normen hanteert ABN AMRO voor haar bedrijfsactiviteiten?  

 

Het duurzaamheidsrisicobeheer van ABN AMRO wordt gestuurd door vijf duurzaamheidsrisicoprincipes, zoals 

gedefinieerd in het beleid.  

  

1. Duurzaamheidsrisicobeheer is een drijfveer voor kwaliteitsverbetering.  

ABN AMRO is ervan overtuigd dat een structurele integratie van duurzaamheidsrisicobeheer in de 

besluitvormingsprocessen van de bank de kwaliteit van de activiteiten van de bank daadwerkelijk verbetert 

en de bank in staat stelt evenwichtigere en weloverwogen beslissingen te nemen.  

 

2. De bank is verantwoordelijk voor haar handelingen en haar beslissing om een zakelijke relatie aan te 

knopen1 

ABN AMRO neemt de volledige verantwoordelijkheid voor haar handelingen en beslissingen. ABN AMRO 

is direct of indirect blootgesteld aan de activiteiten van haar zakelijke relaties en daarmee aan de effecten 

en risico's die aan deze activiteiten zijn verbonden. Hoewel een zakelijke relatie verantwoordelijk is voor 

haar eigen handelingen en beslissingen, draagt ABN AMRO de volledige verantwoordelijkheid voor de 

beslissing om al dan niet een zakelijke relatie aan te gaan. Daarnaast streeft ABN AMRO ernaar om de 

duurzaamheidsprestaties van een zakelijke relatie positief te beïnvloeden, in overeenstemming met het 

hefboompotentieel ervan.  

 

3. De bank streeft naar een inclusieve aanpak en gaat een dialoog aan met haar zakelijke relaties.  

ABN AMRO is van mening dat een goede duurzaamheidsprestatie leidt tot betere bedrijfsresultaten voor 

haar zakelijke relaties en de bank streeft ernaar deze partners te helpen bij het aanpakken van de risico's 

en kansen die voor hen relevant zijn. ABN AMRO streeft hierbij naar een inclusieve aanpak in plaats van 

zakelijke relaties uit te sluiten op grond van een achterblijvende duurzaamheidsprestatie. ABN AMRO kiest 

ervoor om in dialoog te gaan over de stappen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om tot verbetering 

te komen.  

 

4. De bank zal geen activiteiten ondernemen die niet voldoen aan haar ESE-normen.  

ABN AMRO zal op basis van het duurzaamheidsrisico van een activiteit passende maatregelen nemen om 

deze risico's te beheersen. Als de bank tot de conclusie komt dat de duurzaamheidsrisico's niet naar 

behoren kunnen worden beheerd of dat de zakelijke relatie niet streeft naar een voldoende hoog niveau 

van duurzaamheidsprestaties, zal de bank zich niet inlaten met de cliënt, transactie of activiteit. De bank 

heeft ook 'embargoactiviteiten’ geïdentificeerd die zij onaanvaardbaar acht vanuit het oogpunt van 

duurzaamheidsrisico's en waarvoor een bankbreed embargo bestaat. In geval van dergelijke activiteiten 

zijn uitzonderingen krachtens dit beleid niet toegestaan zonder goedkeuring van de raad van bestuur van 

de bank.  

 

5. De bank engageert zich actief en open met haar belanghebbenden inzake duurzaamheidsrisico's.  

ABN AMRO onderhoudt een constructieve en open dialoog over duurzaamheidsrisico's met een brede 

waaier van haar belanghebbenden. De bank zet zich in voor een transparant proces en zal blijk geven van 

haar betrokkenheid bij duurzaamheidskwesties door milieu-, sociale en ethische problemen actief te 

bespreken met haar belanghebbenden, zowel wat betreft de risico's als de opportuniteiten.  

 
1Een zakelijke relatie kan een cliënt, werknemer, leverancier, belegger of toezichthouder/overheidsinstantie zijn. 

https://equator-principles.com/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf
https://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm


 

  

 

 

  

  

 

Hoe brengt ABN AMRO haar normen in praktijk?  

 

Het beleidskader voor duurzaamheidsrisico's van de bank bestaat uit operationele en sectorale beleidslijnen, 

richtlijnen en tools waarmee de bank zich ervan vergewist dat de duurzaamheidsrisico's van haar activiteiten 

adequaat worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beperkt, beheerd, gemonitord en gerapporteerd, in 

overeenstemming met de duurzaamheidsrisicoprincipes van de bank.  

  

ABN AMRO zal met haar zakelijke relaties een engagement aangaan om een duurzaamheidsprestatieniveau te 

bereiken dat minimaal overeenkomt met het duurzaamheidsrisiconiveau van de activiteit van de zakelijke relatie. 

Dit betekent dat hoe hoger het duurzaamheidsrisico van een transactie is, hoe hoger de duurzaamheidsprestatie 

van de zakelijke relatie moet zijn om dat risico te beperken. Onderstaande matrix toont hoe de 

duurzaamheidsprestaties zich verhouden tot het duurzaamheidsrisiconiveau. 

Sustainability Risk Management 

 

 

ABN AMRO verbindt zich ertoe haar beleid, richtlijnen, procedures en praktijken op een objectieve en op feiten 

gebaseerde manier toe te passen. Alle zakelijke relaties zijn onderworpen aan dezelfde normen en principes en 

zullen dienovereenkomstig worden behandeld. Aangezien duurzaamheidsrisico's in de loop der tijd blijven 

evolueren en veranderen, herziet en actualiseert ABN AMRO periodiek haar duurzaamheidsrisicobeleid, -

procedures en -praktijken.  

  

ABN AMRO voert haar Sustainability Risk Policy en onderliggende beleidslijnen uit volgens het 

risicobeheersysteem met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defence, 3LoD) van de bank. Deze aanpak zorgt 

ervoor dat het beheer van duurzaamheidsrisico's een stevige basis heeft binnen de organisatie, met name door de 

verdeling van de verantwoordelijkheden voor risicobeheer over verschillende bankrollen. De eerste 

verdedigingslinie (business management) is risico-eigenaar, de tweede lijn (risicobeheer en ondersteunende 

functies) doet de risicocontrole en de derde lijn (audit) controleert de risicogarantie.  

  

De centrale duurzaamheidsafdeling van ABN AMRO (tweede lijn) is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, 

herzien en actualiseren van het beleidskader voor duurzaamheidsrisico's. De centrale duurzaamheidsafdeling 

ondersteunt en begeleidt de business (eerste lijn) bij de toepassing van het beleid en zorgt voor de afstemming en 

consistentie van de duurzaamheidsnormen doorheen ABN AMRO. In deze coördinerende rol onderhoudt de 

afdeling actief contact met de andere afdelingen in de bank (business management, risk management, corporate 

governance, legal, compliance), alsook met peerbanken en externe belanghebbenden. 


