
 

 

 

 
 

Grote banken en verzekeraars ondermijnen nog steeds het Klimaatakkoord  

De resultaten van het rapport “Still Undermining Our Future”  

 

27 november 2018  

 

Drie jaar na het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 steken de grote banken en verzekeraars die 

actief zijn in Nederland nog steeds teveel geld van hun klanten in fossiele energiebedrijven. Hun 

beleggingen in fossiele energiebedrijven, zoals gas-, olie- en kolenbedrijven, zijn 15 keer omvangrijker dan 

die in duurzame energiebedrijven, zoals wind- zon- en geothermie bedrijven. Dit blijkt uit een nieuw 

gezamenlijk praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzers.   

 

Viertien financiele instellingen 

Dit rapport onderzoekt zeven grote banken en zeven grote verzekeraars die actief zijn in Nederland. Hieruit 

blijkt dat deze 14 financiële instellingen gezamenlijk van 2016 tot en met 2017 een totaalbedrag van 29 

miljard euro in aandelen en obligaties van de onderzochte fossiele energiebedrijven belegden. 

Daarentegen belegden de banken en verzekeraars maar een magere 2 miljard euro in aandelen en 

obligaties van de onderzochte duurzame energiebedrijven. 

 

Leningen door banken 

Voor leningen door banken is het beeld iets positiever. Tegenover 10,3 miljard euro aan leningen aan 

fossiele energiebedrijven stond 3,5 miljard euro aan leningen aan duurzame energiebedrijven. Het 

overgrote deel van de leningen van banken in de energiesector gaat hiermee nog altijd naar fossiele 

energiebedrijven.De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzers roepen banken en verzekeraars op om te 

stoppen met het steken van geld in de fossiele energie-industrie en om maximaal te investeren in 

duurzame energiebedrijven.  

 

Onderzoeken  

Sinds 2012 onderzoekt de Eerlijke Bankwijzer de verhouding tussen de beleggingen en leningen van de 

grote banken in fossiele energie ten opzichte van duurzame energie. Dit rapport vergelijkt de resultaten van 

2016-2017 met die van de periode 2013-2014. De Eerlijke Verzekeringswijzer deed dit jaar voor het eerst 

hetzelfde onderzoek onder verzekeraars die actief zijn in Nederland. Dit onderzoek richt zich op de 

beleggingspraktijk van de zeven grootste verzekeraars die actief zijn in Nederland.  

  

Methodologie 

Het onderzoek richt zich op de financiering van 292 internationale en nationale energiebedrijven, actief in 

fossiele energie en/of in duurzame energie, en 85 duurzame energieprojecten. Voor ieder bedrijf en project 

is eerst geschat welk deel van hun investeringen wordt gebruikt voor fossiele energie, welk deel voor 

duurzame energie en welk deel voor andere activiteiten binnen en buiten de energiesector. Door deze 

verhoudingen te combineren met gegevens over leningen aan, en beleggingen in, deze bedrijven en 

projecten door Nederlandse banken en verzekeraars, kan een percentage van elke banklening en elke 

belegging worden toegeschreven aan fossiele energie en een ander percentage aan duurzame energie. 

 

 



Banken 

In totaal financierden de Nederlandse banken van begin 2016 tot en met eind 2017 procentueel minder 

fossiele energie dan in de jaren voor het Klimaatakkoord van Parijs. Ging in 2013-2014 nog 81% van de 

energieleningen naar fossiele energiebedrijven, in 2016-2017 daalde dit percentage naar 74%. De leningen 

van de onderzochte banken gingen in 2013-2014 voor maar 19% naar duurzame energiebedrijven. In 

2016-2017 steeg dit percentage naar 26%.  

 

ABN Amro Bank  

ABN Amro Bank leende in 2016 en 2017 voor maar liefst 3 miljard euro uit aan fossiele energiebedrijven, 

relatief veel meer dan in de periode 2013-2014. In die periode investeerde ABN Amro Bank nog 68% van 

zijn energieleningen in fossiele energiebedrijven, maar in 2016-2017 steeg dit percentage naar 82%. De 

leningen aan duurzame energiebedrijven daalden van 32% van alle energieleningen in 2013-2014, naar 

18% in 2016-2017. Dit maakt dat ABN Amro Bank in dit onderzoek het slechtst beoordeeld is van de zeven 

onderzochte banken. We roepen ABN Amro Bank op om echt groen te worden en de leningen aan de 

fossiele energiesector snel af te bouwen, alsmede om de financiering van duurzame energiebedrijven fors 

te vergroten.  

 

ING Groep  

Van de Nederlandse banken is ING Groep verrreweg de belangrijkste financier van fossiele energie. In 

2016-2017 stak de bank een bedrag van 7,0 miljard euro in fossiele energiebedrijven, tegenover 1,6 miljard 

euro in duurzame energie. Al is het aandeel van fossiele energie in de energieleningen van ING Groep iets 

gedaald - van 87% in 2013-2014 naar 83% in 2016-2017- blijft het overgrote deel gericht op fossiele 

energie. De Eerlijke Bankwijzer roept ING Groep op om snel te stoppen met de financiering van fossiele 

energiebedrijven, om de financiering van duurzame initiatieven en bedrijven uit te breiden en om uitvoering 

te geven aan haar recente voornemen om bedrijven waar zij zaken mee doet in lijn te brengen met de 

Klimaatakkoord van Parijs.  

 

Rabobank 

Rabobank leende in 2016-2017, net zoals in 2013-2014, ongeveer evenveel uit aan fossiele 

energiebedrijven als aan duurzame energiebedrijven. De Rabobank stak in 2016-2017 zo’n 1.4 miljard euro 

in fossiele energiebedrijven. Het percentage fossiele energie in Rabobank’s energieleningen steeg 

daardoor van 51% in 2013-2014 naar 55% in 2016-2017. De Eerlijke Bankwijzer vindt dat geldstromen naar 

gas- olie- en kolenbedrijven snel moeten worden afgebouwd als de bank klimaatverandering echt serieus 

neemt. Financiering van duurzame energiebedrijven dient verder te worden verhoogd.    

 

Van de andere onderzochte banken, belegden en leenden de Volksbank (waaronder ASN Bank) en 

Triodos Bank, net als in de vorige onderzoeksperiode, ook in 2016-2017 voor 100% in duurzame 

energiebedrijven. NIBC investeerde alleen in energiebedrijven die niet voorkomen in de lijst met 

onderzochte bedrijven. 

 

Conclusie banken 

Helaas wordt het geld van de klanten van banken vaak nog steeds grotendeels in de fossiele energie-

industrie gestoken. Vooral de grote banken ING Groep en ABN Amro Bank blijven meer geld in gas-, olie- 

en kolenbedrijven steken dan in duurzame oplossingen zoals wind-, zon- en geothermiebedrijven.  

 

Verzekeraars 

De onderzochte verzekeraars hadden in de periode 2016-2017 gezamenlijk voor 27,6 miljard euro belegd 

in aandelen en obligaties van fossiele energiebedrijven, zoals gas-, olie- en kolenbedrijven. Daarentegen 

belegden zij gezamenlijk slechts voor 1,8 miljard euro (15 keer zo weinig) in duurzame energiebedrijven 

zoals wind- zon- en geothermiebedrijven.   

 

 

 



AEGON, Allianz, Achmea, APG (Loyalis) en NN Group 

De verzekeraars AEGON, Allianz, Achmea, APG Group en NN belegden elk grofweg 95% van hun 

beleggingen in de energiesector in aandelen en obligaties van fossiele energiebedrijven, en slechts 5% in 

duurzame energiebedrijven. De Eerlijke Verzekeringswijzer roept deze verzekeraars op hun 

beleggingsbeleid snel in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.   

 

Vivat  en a.s.r. 

Vivat en a.s.r. doen het iets beter dan de andere verzekeraars en belegden voor 84% en 89% in fossiele 

energiebedrijven. De Eerlijke Verzekeringswijzer roept a.s.r. en Vivat op door te gaan met het vergroenen 

van hun beleggingen.  

 

 
 

Aanbevelingen  

 

Banken 

De onderzochte banken lenen meer geld uit aan duurzame energiebedrijven en de ontwikkeling van 

duurzame projecten. Maar zolang er ook nog volop geld in fossiele energiebedrijven wordt gestoken, 

ondermijnen banken de overgang naar een klimaatvriendelijke energievoorziening. De banken moeten 

daarom snel hun fossiele investeringen afbouwen. 

 

Verzekeraars  

De onderzochte verzekeraars die actief zijn in Nederland ondermijnen de toekomst van hun klanten en de 

rest van de wereld door vooral in fossiele energiebedrijven te beleggen. De verzekeraars beleggen hiermee 

in de bevordering van klimaatverandering. Om de aarde leefbaar te houden moeten de verzekeraars hun 

beleggingsbeleid omgooien en stoppen met beleggingen in energiebedrijven die weigeren hun bijdrage aan 

de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Juist investeren in duurzame energie is hard nodig. 

 

Deze factsheet is gebaseerd op twee door Profundo uitgevoerde onderzoeken voor de Eerlijke Bank- en 
Verzekeringswijzer. 
 
Onderzoeksrapport Undermining our future 2015 (alleen banken)  
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https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/60921/2015-11-nl-samenvatting-undermining-our-future.pdf
https://fairfinanceguide.org/media/494533/2017-108-still-undermining-our-future-report-netherlands-181126-final-report.pdf

