
Copyright 2020 DuurzaamBedrijfsleven Media. Bron: ASN ©2020. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze voorstelling van informatie.

Steeds meer bedrijven, investeerders en gemeenten streven ernaar klimaatneutraal te 
worden. ASN Bank en de ASN Beleggingfondsen willen in 2030 zelfs klimaatpositief 

zijn met alle beleggingen en financieringen. Maar wat is klimaatpositief eigenlijk? 
Wat is het verschil met klimaatneutraal? En waarom is het belangrijk dat we verder 

gaan dan klimaatneutraal en allemaal klimaatpositief worden?

Het verminderen van CO2-uitstoot vormt de basis van beide doelen van ASN Bank en de ASN Belegging-
fondsen. Om klimaatpositief te worden, gaan zij naast het verminderen van CO2, het broeikasgas ook actief 

uit de lucht halen. Als zij meer broeikasgas uit de atmosfeer halen dan alle investeringen en beleggingen 
samen uitstoten, is het zover: dan zijn ze klimaatpositief.

In 2030 willen ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen klimaatpositief zijn. 
Bij investeringen waarbij CO2 uit de atmosfeer verdwijnt, spreekt men van negatieve emissies.

Dat doen ASN Bank en
de ASN Beleggingsfondsen door:

Dat willen ASN Bank en de ASN 
Beleggingsfondsen doen door te:

Bijvoorbeeld door te beleggen in 
windenergie.

Bijvoorbeeld door te beleggen in 
duurzame bosbouw.

Bij klimaatpositief ligt de nadruk op het 
verminderen van CO2 in de lucht.

Bij klimaatneutraal ligt de nadruk op 
het vermijden van CO2-uitstoot.

KLIMAATNEUTRAAL
KLIMAATPOSITIEF

VS.

Klimaatpositief
Klimaatpositief betekent dat een proces,
organisatie of land klimaatverandering terugdraait 
doordat het meer broeikasgassen uit de atmosfeer 
haalt dan erin brengt. In de praktijk komt er minder 
CO2 in de lucht en wordt de opwarming van de 
aarde op termijn afgeremd en stopgezet.

Klimaatneutraal
Klimaatneutraal of CO2-neutraal betekent dat een 
proces, organisatie of land niet bijdraagt aan 
klimaatverandering. Vaak is dit echter alleen op 
papier. Boekhoudkundig gezien is er geen uitstoot, 
omdat tegenover de zaken die CO2-uitstoten 
producten staan die CO2 vermijden of verminderen. 
Er is in de praktijk weliswaar minder, maar nog 
steeds uitstoot, en dus nog steeds opwarming van de 
aarde. 
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ASN Bank klimaatpositief in 2030

KLIMAAT-
NEUTRAAL

KLIMAAT-
POSITIEF

VAN KLIMAATNEUTRAAL… 

…NAAR KLIMAATPOSITIEF

Investeren
in duurzame 

bosbouw 
waardoor er 
meer bossen 

komen.

Investeren
in projecten

die het waterpeil
in veengebieden 

verhogen.

Investeren in 
duurzame 

boslandbouw.

Investeren
in bedrijven
die bouwen

met duurzaam-
gecertificeerd

hout.

Investeren in 
technieken die 

CO2 binden 
aan basalt.

Investeren in 
bedrijven die 

bouwmaterialen 
gebruiken die 

CO2 vastleggen.

Niet
beleggen in

de productie
van fossiele 

energie.

CO2-intensieve 
sectoren uit-

sluiten, zoals de 
zware industrie en 

grootschalige 
veeteelt.

Onzuinige
maar noodzakelijke 

sectoren mijden, 
zoals de auto-

industrie en 
landbouw.

Staatsobligaties 
selecteren van 
landen die het 

hardst werken aan 
'zero carbon 

economy'.

Investeren
in duurzame 

energie.

Woningen 
zuiniger maken 

en duurzaam 
wonen

stimuleren.
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NEGATIEVE
EMISSIES

(Da’s positief)

VERMEDEN
EMISSIES

EMISSIES

De emissies van alle 
investeringen blijven de 

komende jaren afnemen.

De vermeden emissies 
blijven de komende 

jaren toenemen.

Na 2019 neemt de 
klimaatneutraliteit van ASN 

Bank en de ASN 
Beleggingsfondsen verder toe. 

Naar 2050 toe zullen zowel de vermeden 
emissies als de emissies ook autonoom dalen 

door een verwachtte vergroening van de 
energiemix en verduurzaming over 

alle sectoren heen.

In 2030 zijn
ASN Bank en de ASN 

Beleggingsfondsen 
daardoor 

klimaatpositief.
Vanaf ca 2018 

investeert ASN Bank 
ook in projecten met 
negatieve emissies.

Na 2019 zijn ASN 
Bank en de ASN 

Beleggingsfondsen dus 
wel voor meer dan 

100% klimaatneu-
traal, maar nog niet 

klimaatpositief.

Halverwege 2019 zijn ASN Bank en de ASN Beleggings-
fondsen klimaatneutraal. De emissies zijn dan gelijk aan 

de vermeden emissies (373 Kton CO2-eg).


