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Eerlijke Bankwijzer

Hoe duurzaam 
is je bank?

Welke banken investeren nog in bedrijven 
die betrokken zijn bij de ontbossing van 

het Amazonegebied? En zijn er grote 
verschillen tussen banken? Dat weet de 

Eerlijke Bankwijzer.

TEKST  INGRID ZUURMOND

 Waarom stappen consumenten over 
naar een andere bank? De belangrijkste 
reden is onvrede over het beleid van de 
bank. Gevolgd door de wens om de bank
zaken onder te brengen bij een ‘groene’ 
bank. Dit blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek  
onder ruim 12.000 panelleden naar erva
ringen met hun betaalrekening. Nog altijd 
veranderen er maar weinig van bank 
(2,4%). En er is een groep (20%) die eigen
lijk wel wil overstappen, maar het niet 
doet. Vooral uit angst voor veel gedoe. De 
overige panelleden zijn niet van plan over 
te stappen. Bij iets meer dan de helft van 
hen is dat omdat ze tevreden zijn. Maar 
een derde geeft aan dat ‘alle banken het
zelfde zijn’ en overstappen geen zin heeft.  
Wij vroegen Eerlijke Bankwijzer (zie het 
kader hiernaast) of er in het duurzaam
heidsbeleid grote verschillen zijn tussen 

banken. Het antwoord is ja. Uit praktijk
onderzoeken komen grote verschillen naar 
voren. We bespreken hier drie recente 
onderzoeken:  
oliewinning in het Noordpoolgebied, 
ontbossing in de Amazone en de eiwit
transitie. Wij vermelden alleen de banken 
met een betaalrekening. De smileys geven 
de scores aan: niet goed (rood), verbete
ring nodig (oranje) of goed (groen).

Oliewinning Noordpool
Door het smelten van de Noordpool wordt 
het aantrekkelijker om daar olie en gas  
te winnen. Rond de Zuidpool geldt een 
verbod op oliewinning en mijnbouw. Maar  
dat verbod is er niet voor het gebied rond 
de Noordpool. De kwetsbare natuur in  
het poolgebied heeft het al zwaar door  
de opwarming van de aarde. Extra olie en 

 gas oppompen zorgt voor nog meer druk. 
Voor een aantal banken reden genoeg om 
niet te investeren in bedrijven die daar olie 
en gas winnen. Dat blijkt uit onderzoek  
van Eerlijke Geldwijzer in 2020. Maar niet 
alle banken gaan daar zo mee om. Tussen 
2016 en 2019 leende ING €3,4 miljard uit  
aan oliebedrijven die actief zijn in het pool
gebied.  ABN Amro leende €643 miljoen 
uit en belegde €146 miljoen. Niet alleen de 
banken, maar ook de pen sioenfondsen zijn 
onderzocht.

 ABN Amro, ING 
  Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Ontbossing Amazonegebied
Aanjagers van de ontbossing van het 
Cerrardo en Amazonegebied zijn vooral 
de sojateelt en de veeteelt. Sojabonen 
worden met name verbouwd voor soja
meel dat bestemd is voor veevoer. De 
ontbossing gaat gepaard met mensen
rechtenschendingen, klimaatverandering 

 Eerlijke 
Geldwijzer

De Eerlijke Geldwijzer bestaat uit  
de Eerlijke Bank-, Verzekerings-  

en Pensioenwijzer. Er wordt 
onderzocht hoe het beleid is van 

banken, verzekeraars en pensioen-
fondsen: hebben ze alles goed 

vastgelegd? En hoe de praktijk is: in 
welke be drijven en sectoren wordt 
geïnves teerd? Banken en andere 

financiële instellingen krijgen altijd 
de gelegenheid voor publicatie 
te reageren op de uitkomsten. 

Reacties van de banken na publi-
catie van de onderzoeken staan 

bij de nieuwsberichten op de site 
van Eerlijke Geldwijzer. Voor meer 
 informatie over de onderzoe ken: 

www.eerlijkegeldwijzer.nl.
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Investeringsbeleid 
beoordeeld

Check online Vergelijk banken op belangrijke duurzaamheidsthema’s op consumentenbond.nl/
betaalrekening

 8 en hoger  5 en lager • De scores (1 tot 10) van 2020 voor het investeringsbeleid (op 9 thema’s) 
van banken met een particuliere betaalrekening. Zie voor alle thema’s en overige banken (NIBC, Van 
Lanschot): eerlijkegeldwijzer.nl/ bankwijzer • Knab is een dochteronderneming van Aegon, hier staan de 
scores van Aegon.

ABN Amro 7 4 8 6 5 9 7 5 8

Bunq 8 9 8 8 5 9 9 2 10

ING 6 4 8 6 5 7 6 5 5

Knab 5 3 6 2 3 4 1 4 4

Rabobank 7 5 8 7 6 8 6 4 7

Triodos Bank 9 7 9 9 9 10 9 8 10

Volksbank (ASN Bank, RegioBank, SNS) 9 8 9 10 9 10 10 8 10

en verlies van biodiversiteit. Voor het 
onderzoek (in 2020) werden 59 hoog- 
risicobedrijven geselecteerd. Bedrijven 
die direct betrokken zijn bij de sojateelt en 
veeteelt in de Cerrado- en Amazoneregio. 
Maar ook bedrijven die een belangrijke rol 
spelen in de toeleveringsketen van soja 
en rundvlees. Onderzocht werd of banken 
financieel betrokken zijn bij deze 59 hoog- 
risicobedrijven. Ook verzekeraars en pen-
sioenfondsen zijn onderzocht. 
Volksbank (met dochters ASN Bank, SNS 
en  RegioBank) doet het als enige goed. 
Deze bank kiest ervoor helemaal niet finan-
cieel betrokken te zijn bij de soja- en rund-
vleessector. ABN Amro, ING en Rabobank 
zijn niet actief bezig om te voorkomen dat 
de bedrijven die ze financieren betrokken 
zijn bij ontbossing. Rabobank investeerde 
maar liefst €4,2 miljard in hoog-risicobe-
drijven in de keten van rundvlees- en soja-
productie. ING en ABN Amro investeerden 
samen voor ruim €6,5 miljard.

 ABN Amro, ING, Rabobank 
 Triodos Bank 
 Volksbank

Eiwittransitie
De ‘eiwittransitie’ is de overgang van 
dierlijke naar meer plantaardige eiwitten. 
Op dit moment is het grootste deel van de 
eiwitten die wij binnenkrijgen van dierlijke 
oorsprong. Denk aan eieren, vlees, melk en 
kaas. Deze consumptie van dierlijke eiwit-
bronnen heeft grote negatieve gevolgen 
voor de biodiversiteit, het klimaat, het   
dierenwelzijn en de volksgezondheid. De  
Europese Unie en de Nederlandse over-
heid proberen de laatste jaren de eiwit-
transitie te stimuleren. Volgens de onder-
zoekers zou de effectiviteit van dit beleid 
groter kunnen worden als banken hier ook 
aan bijdragen. Maar banken doen dit nog  
nauwelijks, blijkt uit het onderzoek (2021) 
van Eerlijke Bankwijzer. Alleen Triodos 
Bank heeft hier expliciet beleid voor ge-

maakt en heldere doelstellingen geformu-
leerd. ING en Rabobank investeren nog 
altijd miljarden euro’s in alle schakels van 
de vlees- en zuivelindustrie. Bijvoorbeeld 
in veevoerbedrijven, fastfoodketens en 
supermarkten. Het beleid van Rabobank is 
zelfs dat expliciet wordt verwacht dat
klanten bijdragen aan de groei van de 
vleesproductie. Volksbank investeert amper 
in de productieketen van vlees en zuivel. 

 ING, Rabobank 
 ABN Amro, Bunq 
 Volksbank, Triodos Bank

Groene banken
ASN Bank en Triodos Bank staan bekend 
als ‘groene’ banken. Dit komt ook gro-
tendeels overeen met de uitkomsten van 
de onderzoeken van Eerlijke Bankwijzer. 
ASN Bank is, net als RegioBank en SNS, 
onderdeel van Volksbank. Het beleid van 
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ING leende  
€3,4 miljard uit 

aan olie bedrijven 
die actief zijn in  
het poolgebied

Volksbank is voor deze drie hetzelfde: 
 RegioBank en SNS zijn dus net zo ‘groen’ 
als ASN Bank. Bunq komt nog niet voor  
in alle praktijkonderzoeken, omdat de  
bank pas sinds kort is opgenomen in de  
Eerlijke Bankwijzer. Knab is een dochter-
bedrijf van verzekeraar Aegon. De ver - 
zekeraars zelf hebben we hier buiten 
 beschouwing gelaten. 




