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Duurzaam investeren 
Steeds meer bedrijven willen investeren in een meer 

duurzame en schonere toekomst. Sommige 

investeringen komen hierbij in aanmerking voor een 

aantrekkelijke vorm van financiering door middel van 

een ABN AMRO Groenlening. Om te bepalen of u 

hiervoor in aanmerking komt, is naast de 

kredietbeoordeling door de bank ook het type 

investeringsproject van belang. Neem voor meer 

informatie hierover contact op met de bank. 

 

Wat is de ABN AMRO Groenlening? 
De ABN AMRO Groenlening is een lening ter 

financiering van duurzame investeringsprojecten. 

Voorbeelden van duurzame investeringen zijn: 

▶ Natuur en biologische landbouw 

▶ Groen label kassen en duurzame melkveehouderij 

▶  Duurzame grondstoffen, terugwinning en 

hergebruik van materiaal 

▶ Duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte en 

windenergie) en energiebesparing 

▶ Duurzaam bouwen en renoveren 

▶ Duurzame mobiliteit 

▶ Klimaatadaptie 

 

De ABN AMRO Groenlening wordt verstrekt door de 

a) ‘Groenbank’, op basis van de b) ‘Groenregeling’. Om 

een ABN AMRO Groenlening te krijgen is er altijd een 

c) ‘Groenverklaring’ nodig. We zullen deze drie 

begrippen nader uitleggen. Een Groenverklaring kan 

overigens alleen worden aangevraagd in combinatie 

met een ABN AMRO Groenlening. 

 

a) Wat is de ABN AMRO Groenbank? 
ABN AMRO Groenbank B.V. (‘de Groenbank’) is een 

100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. Het doel van 

de Groenbank is om duurzame en “groene” 

investeringen (ook wel groenprojecten genoemd) te 

financieren, gebaseerd op de Groenregeling. 

 

b) Wat is de Groenregeling? 
Met de Groenregeling wordt de ‘Regeling groen- 

projecten 2016’ of de ‘Regeling groenprojecten 2022 

bedoeld
1
. De Groenregeling komt er kort gezegd op neer 

dat de overheid duurzame investeringen stimuleert. Het 

geld dat particulieren storten op een Groen Spaar 

Deposito bij ABN AMRO investeren wij zo veel 

mogelijk in duurzame projecten die zijn goedgekeurd 

volgens de Regeling groenprojecten. Om duurzame 

projecten te stimuleren geven we rentekorting op de 

financiering voor deze duurzame projecten. De ABN 

AMRO Groenlening lijkt sterk op een reguliere lening, 

maar heeft wel eigen kenmerken, afwijkende 

voorwaarden en verplichtingen. 

 

c) Wat is een Groenverklaring? 
Een voorwaarde voor een ABN AMRO Groenlening is het 

hebben van een Groenverklaring. Om deze verklaring te 

krijgen moet de investering voldoen aan de voorwaarden 

zoals deze staan vermeld in de Groenregeling. Deze zijn te 

vinden op de website van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (‘RVO’). De Groenbank vraagt 

namens u de Groenverklaring aan bij de RVO. 

De RVO beoordeelt uw investeringsproject en na een 

positieve beoordeling geeft de RVO de Groenverklaring af. 

 

U kunt zelf geen Groenverklaring aanvragen. Dat doet 

de  bank voor u, nadat u alle benodigde informatie aan 

de bank heeft gestuurd. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. U dient daarvoor bij ons een projectplan met 

een investeringsplan in. U beschrijft daarin: 

▶ het project, 

▶ de verwachte milieuverdienste, 

▶ de benodigde financiering, 

▶ het verwachte rendement en de risico’s. 

 

Voor meer informatie over de aanvraag van een 

Groenverklaring en de eisen die daaraan gesteld 

worden kunt u ook de website van de RVO raadplegen 

of een subsidie-adviseur inschakelen. 

 

 
 

1 
De Regeling groenprojecten 2022 kan wijzigen, waardoor onder andere de voorwaarden en de titel van de regeling 

kunnen veranderen. 

 
In dit productinformatieblad leest u wat de ABN AMRO Groenlening is en wat de belangrijkste kenmerken en 
risico’s zijn. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/voorwaarden-regeling-groenprojecten/projectcategorie%C3%ABn
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/voorwaarden-regeling-groenprojecten/projectcategorie%C3%ABn
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Wat betaalt u voor een ABN AMRO 
Groenlening? 
U betaalt een vast rentepercentage gedurende de 

looptijd van de Groenlening. In sommige situaties is 

een variabele rente mogelijk. Wij trekken de 

rentekorting  van het rentepercentage af. 

 

U betaalt ook kosten voor uw lening in de vorm van 

provisies en andere kosten. Zie hieronder voor meer 

informatie. 

 

Wat zijn de belangrijkste afspraken? 

Bij het aangaan van een Groenlening maakt u met 

ons afspraken, zoals over: 

▶ het bedrag dat u leent. Bij het afsluiten van de lening 

spreekt u met ons af hoeveel geld u in totaal leent. In 

principe krijgt u het bedrag in één keer op uw 

rekening bij de bank gestort en moet u de lening 

binnen maximaal 3 maanden in zijn geheel opnemen, 

tenzij de Groenverklaring op een latere datum in 

werking treedt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij 

duurzame bouw, is het mogelijk dat de lening in een 

aantal delen wordt opgenomen. In dit geval moet de 

lening binnen maximaal 12 maanden in zijn geheel 

zijn opgenomen. Het bedrag van de Groenlening mag 

nooit hoger zijn dan het in de Groenverklaring 

genoemde bedrag. 

▶ de rente die u betaalt over het geleende bedrag. 

De rente betaalt u per maand of per kwartaal. 

▶ de provisies die u betaalt. Bij het afsluiten van de 

lening betaalt u een eenmalige afsluitprovisie. 

Daarnaast betaalt u een rentefixatieprovisie als u met 

de bank afspreekt dat u de lening in delen opneemt. 

Deze provisie brengen wij maandelijks in rekening 

over dat deel van de lening dat u nog niet heeft 

opgenomen. 

▶ de wijze waarop u het geleende geld aflost. 

U lost elke maand of kwartaal een vast bedrag af. Uw 

lening wordt dus steeds lager. Het bedrag dat u aan 

rente betaalt, wordt dus ook steeds lager. We 

spreken daarnaast de termijn af waarop u aflost, 

bijvoorbeeld per maand of kwartaal. 

▶ de looptijd van uw lening. Dat is de periode 

waarbinnen u het hele leenbedrag plus rente, 

provisie en kosten moet hebben terugbetaald. 

De looptijd varieert van 1 tot maximaal 10 jaar en is 

nooit langer dan de Groenverklaring geldig is. 

De looptijd kan korter zijn dan is afgesproken als de 

bank de lening eerder beëindigt. Dit doen we nooit 

zomaar, maar bijvoorbeeld als u uw afspraken met 

de bank niet nakomt. 

▶ de zekerheidsrechten die u aan de bank geeft, zodat 

de bank zekerheid heeft dat zij het hele bedrag dat u 

aan de bank moet betalen ontvangt. De meest 

voorkomende zekerheidsrechten zijn hoofdelijke 

verbondenheid, borgstelling, pandrecht en 

hypotheekrecht. Heeft een kredietovereenkomst 

meerdere kredietnemers? Dan zijn de kredietnemers 

hoofdelijk verbonden en mag de bank iedere 

kredietnemer afzonderlijk aanspreken om de 

volledige lening (inclusief rente, provisies en kosten) 

terug te betalen als de afspraken met de bank niet 

worden nagekomen. Komt u uw afspraken met de 

bank niet na? Neemt u dan zo snel mogelijk contact 

op met uw contactpersoon bij de bank om tijdig te 

overleggen. Komt u uw afspraken niet na, dan 

mogen wij derden aanspreken die zich borg hebben 

gesteld voor uw verplichtingen aan de bank. In dat 

geval mogen wij ook de in zekerheid gegeven 

goederen (bijvoorbeeld uw bedrijfspand, voorraden 

of inventaris) verkopen. Met de opbrengst krijgt de 

bank het geld dat u van de bank heeft geleend 

geheel of gedeeltelijk terug. Houdt u er rekening 

mee dat de bank tijdens de looptijd van de lening 

altijd om meer zekerheden mag vragen. 

Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet 

nakomt, als uw financiële positie verslechtert, 

waardoor het risico voor de bank toeneemt, of als de 

waarde van de goederen die in zekerheid zijn 

gegeven afneemt. 
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Wat als u de lening vervroegd 
wilt aflossen? 
Vervroegd terugbetalen betekent dat u eerder aflost 

dan de bank met u heeft afgesproken in de 

kredietovereenkomst. Hierdoor kan de bank een 

rentenadeel hebben. Dit is het geval als de 

rentebedragen die de bank op de financiële markten 

moet betalen voor het inkopen voor het deel van uw 

lening dat u vervroegd aflost hoger is dan de 

rentebedragen die de bank op de financiële markten 

kan ontvangen over vergelijkbare leningen. 

 

 

 

 

 

Dit rentenadeel moet u aan de bank vergoeden. Deze 

vergoeding heet ook wel ‘boeterente’. Daarnaast mag 

de bank behandelkosten bij u in rekening brengen. 

Wilt u vervroegd terugbetalen? Neem dan contact op 

met de bank. De bank kan nagaan of u een vergoeding 

moet betalen en hoe hoog deze is. Daarnaast kan de 

bank aangeven of en welke kosten u moet betalen. 

Voordelen van de 
ABN AMRO Groenlening 
▶ Een lager tarief: u profiteert namelijk van een 

rentekorting. 
    ▶ U betaalt een vast of variabel 

rentepercentage gedurende de looptijd. 
▶ Aan het eind van de looptijd heeft u de lening 

en de rente helemaal terugbetaald en alle 
provisies en kosten betaald. Hier kunt u uw 
bedrijfsvoering op afstemmen. 

 
Nadelen en risico’s van de 
ABN AMRO Groenlening 
▶ Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn 

dat u daarvoor een vergoeding betaalt als de 
bank door de vervroegde aflossing kosten 
maakt of rente misloopt. 

▶ Mocht de Groenregeling stoppen of de 
Groenverklaring worden ingetrokken, 
bijvoorbeeld wanneer het project wijzigt of 
niet  meer aan de Groenverklaring voldoet, 
dan vervalt ook de rentekorting. De bank zal 
dan bepalen of u de ABN AMRO 
Groenlening kunt voortzetten of dat u de 
ABN AMRO Groenlening kunt herfinancieren 
onder andere voorwaarden. Dit kan 
betekenen dat u meer rente gaat betalen. 

Waar u verder nog rekening mee 
moet houden 
De Groenbank zal bij aanvang van de financiering 
controleren dat de investering daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan er 
gedurende de looptijd door de bank informatie 
opgevraagd worden over de status en voortgang 
van het Groenproject. 
Wijzigingen ten aanzien van het Groenproject 
moet u altijd direct aan ons melden. 

 
De bank kan naast rente en provisies nog 
andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld 
incassokosten, als u uw afspraken met de 
bank niet nakomt. Daarnaast moet u rekening 
houden met taxatiekosten en kosten voor 
andere deskundigen die de bank inschakelt. 
Als u te laat betaalt, dan kan de bank u ook een 
vertragingsrente in rekening brengen. 

 
Komt uw bedrijf in financiële problemen? 
Dan kan de bank ervoor kiezen uw financiering 
te laten behandelen door de afdeling Bijzonder 
beheer. U betaalt dan extra kosten. 
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Dit productinformatieblad is informatief van 
aard. Het is geen juridisch, fiscaal of ander 
advies. Het is ook geen uitnodiging of aanbod tot 
het sluiten van een overeenkomst. 

 
Het kan zijn dat het product dat in dit product- 
informatieblad aan bod komt, niet aansluit bij uw 
bedrijfsdoelstellingen, financiële situatie, kennis 
en ervaring of individuele behoeften. Daarom 
moet u de informatie uit dit productinformatie- 
blad niet opvatten als advies. U mag er alleen 
van uitgaan dat ABN AMRO als uw adviseur 
optreedt als dit schriftelijk aan u is bevestigd en 
u ABN AMRO volledig en juist heeft ingelicht 
over uw specifieke situatie. 

 
ABN AMRO Groenbank B.V. heeft een bankver- 
gunning die is verleend door De Nederlandsche 
Bank N.V. en is opgenomen in het register van 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000007. ABN AMRO Groenbank B.V. 
staat onder toezicht van de Europese Centrale 
Bank (ECB). 

Bent u hoofdelijk aansprakelijk? 
Heeft u een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of 
maatschap, of bent u directeur- 
grootaandeelhouder van een B.V.? Dan bent u 
vaak persoonlijk aansprakelijk voor het 
krediet dat de bank aan uw onderneming heeft 
verstrekt, doordat u hoofdelijk verbonden bent 
of omdat u zichzelf borg stelt. Dit betekent dat 
de bank hierdoor aanspraak kan maken op 
uw privévermogen. Een gevolg kan zijn dat 
wanneer de afspraken met de bank niet worden 
nagekomen u uw privéwoning moet verkopen. 



 

 

 


