ABN AMRO N.V. - Financieel dienstverlener
ABN AMRO is een ondernemende bank met een duidelijke en ambitieuze purpose: banking for better, for generations to come.
De bank bedient klanten binnen retail, private banking en corporate banking.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

In 2030 zijn de kantoorgebouwen in Nederland die we als bank gebruiken Paris Proof; een gemiddeld energieverbruik
van 50 kWh/m2 BVO/jaar. Ook verhogen we de energie-efficiëntie van al het vastgoed dat we financieren in lijn met het
klimaatakkoord van Parijs. Het vastgoed dat we financieren heeft in 2030 gemiddeld energielabel A.

2 - Transparant

 e delen jaarlijks het energieverbruik (scope 1 & 2), eigen energie-opwek en de resulterende CO2 uitstoot van de
W
gebouwen in eigen gebruik. Ook de voortgang op bovengenoemde ambitie met betrekking tot onze leningenportefeuille
(scope 3) wordt jaarlijks gedeeld, waarbij het vastgoed op de balans is uitgesplitst naar de verschillende businesslines.

AANTAL EIGEN GEBOUWEN
225

Nederland:
176

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK
509.000 m2

AANTAL MEDEWERKERS
18.743

Nederland:
419.500 m2

3 - Realiseer

Realisatie van de reeds uitgewerkte Paris Proof roadmap voor gebouwen in eigen gebruik. Door middel van effectieve
tooling geven we onze klanten inzicht in de techniek, kosten, (CO2) besparing en wetgeving om energiereductie te
realiseren.

4 - Monitor

De voortgang op bovengenoemde ambities wordt op jaarbasis gerapporteerd, en in artikelen en presentaties onder de
aandacht gebracht. Door het mede ontwikkelen van PCAF ondersteunen we de financiële sector wereldwijd met een
eenduidige methode om CO2-uitstoot in te schatten en te rapporteren.

5 - Promoot

We tonen leiderschap door voorop te lopen in het Paris Proof maken van de gebouwen in eigen gebruik en de opgedane
kennis te delen met onze klanten en de sector als geheel. We nemen de sector mee door onze rol als launching costumer
voor duurzame ontwikkelingen, door het doen van onderzoek en het mede-ontwikkelen van standaarden.

www.parisproof.nl

