
Geld stallen 
met een goed gevoel 

Waar belegt je verzekeraar of bank je spaar- of premiegeld in? En hoe 
zit het met het bonusbeleid? Verschillende aanbieders nemen nog 
altijd niet hun verantwoordelijkheid, blijkt uit de Eerlijke Bank- en 
Verzekeringswijzer. 
 

TEKST MIRIAM BAUWER 

Klimaatverandering is hét onderwerp dat in het afgelopen jaar het meest in het 

nieuws is geweest. Toch hebben de investeringen, beleggingen en bedrijfsvoering van 

de banken ABN Amro, ING en Rabobank en verzekeraars Achmea, Aegon, Allianz en NN 

Group nog altijd een negatieve invloed op het klimaat. Ook beleggen deze vier 

verzekeraars in de wapenindustrie en kijken zij niet zorgvuldig waar de wapens 

terechtkomen. Dat blijkt uit de jongste Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. 

 

Deze wijzer voor banken (sinds 2009) en verzekeraars (sinds 2013) is een initiatief van 

Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal 

Protection. Alle onderzochte aanbieders krijgen rapportcijfers voor diverse aspecten 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken in 

hoeverre ze bij hun investeringen, beleggingen en bedrijfsvoering rekening houden met 

de natuur, mensenrechten en arbeidsrechten. 

De gegeven rapportcijfers zijn gebaseerd op jaarverslagen en beleidsstukken, soms 

aangevuld met praktijkonderzoeken. 

Uiteenlopende rapportcijfers 

De resultaten van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer lijken een positieve 

uitwerking te hebben. Verzekeraar ASR bijvoorbeeld kondigde in april 2019 aan alle 

bonussen voor bestuurders te schrappen. 

 



Van de banken scoren De Volksbank (ASN Bank, RegioBank, SNS) en Triodos Bank het 

hoogst: een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 en 8,2. Bij de verzekeraars steken ASR (8), 

Vivat (7,4) en Achmea (7) er met kop en schouders boven uit. Aegon en Allianz scoren 

geen enkele voldoende. Hun gemiddelde rapportcijfer is respectievelijk een 2,1 en een 

2,4. Op het aspect gendergelijkheid (gelijkheid van vrouwen en mannen op de 

werkvloer) scoren alle banken en verzekeraars, behalve ASR, een onvoldoende. 
 

Tip 
Wie een nieuwe bankrekening overweegt, kan in onze vergelijker voor 

betaalrekeningen laten meewegen hoe maatschappelijk verantwoord de banken 

ondernemen. 

Vergelijk betaalrekeningen 

 

Thema's 
waarop onvoldoendes zijn gescoord 

 

Bonussen 
Het beleid is goed als een bonus transparant en maximaal 10% van het jaarsalaris 

is. Ook moet de bonus gekoppeld zijn aan langetermijn- en maatschappelijke 

doelstellingen. Rapportcijfers van een 4 of lager lichten we toe (cijfers staan 

tussen haakjes). 

Allianz (1) kent bonussen toe tot 150% van het jaarsalaris en de criteria zijn onbekend, 

uitgezonderd klanttevredenheid. 

 

Rabobank (3): bestuurders krijgen geen bonus, senior managers en 

effectenhandelaren wel. De helft van de bonus is gekoppeld aan financiële criteria. 

 

Vivat (3) keert een bonus van maximaal 20% van het jaarsalaris uit. Deze is niet 

gekoppeld aan tevredenheid van werknemers en klanten. 

 

Aegon (4): de bonus is maximaal 20% van het jaarsalaris. Buiten de EU kan die oplopen 

tot 200%. Het bonusbeleid is transparant. 

 

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelijker


ING (4): bestuurders krijgen een bonus van maximaal 20% van hun jaarsalaris, senior 

managers en effectenhandelaren tot 100% of meer (buiten EU). Bij bestuurders weegt 

duurzaamheid mee. 

 

NN Group (4): bestuurders krijgen een bonus van maximaal 20% van hun jaarsalaris. 

Maatschappelijke impact speelt hierbij geen rol. 
 

2. Belastingen 
Internationaal opererende banken, verzekeraars en bedrijven profiteren van publieke 

voorzieningen. In hoeverre betalen ze in alle landen netjes belasting? Cijfers van een 4 

of lager lichten we toe (rapportcijfers staan tussen haakjes). 

Allianz (1) is onvoldoende transparant over haar bedrijfsstructuur en betalingen van 

en aan overheden. Er is geen beleid om belastingontwijking tegen te gaan. 

 

Aegon (2) rapporteert niet over betaalde belastingen, ontvangen subsidies en 

omzetcijfers in alle landen waar ze actief is. Ze verwacht dat ook niet van de bedrijven 

waarin ze investeert. 

 

NN Group (2) doet te weinig om belastingontwijking tegen te gaan en openheid van 

bedrijven te vragen. NN Group rapporteert alleen over de belastingen die ze zelf betaalt. 

 

ABN Amro (3) specificeert de betaalde belasting niet altijd per land. Ook verlangt ze dat 

niet van de bedrijven waarin ze belegt. Deze bedrijven hoeven evenmin open te zijn 

over hun inkomsten, kosten en winstcijfers per land. 

 

ING (4) geeft onvoldoende garanties dat ze niet deelneemt aan transacties met als 

belangrijkste doel belastingontwijking. Ze verlangt geen openheid van zakelijke klanten. 

ING is wel open over de belasting die ze per land betaalt. 
 

3. Integriteit 
Voor het voeren van duurzaam beleid is het niet genoeg om zelf maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. Een bank of verzekeraar moet ook alleen in zee 

gaan met financiële instellingen die dat ook doen. Rapportcijfers van een 4 of 

lager lichten we toe (cijfers staan tussen haakjes). 

Aegon (1) en Allianz (1) hebben nauwelijks beleid voor de financiële sector 

gepubliceerd. Aegon verwacht van bedrijven wel een duurzaamheidsrapportage. 

 



ING (2) en Rabobank (3) hebben geen duidelijk beleid om bij leningen aan of 

investeringen in andere financiële instellingen te letten op belastingontwijking en of er 

wordt geïnvesteerd in risicosectoren. Wel moeten bedrijven en financiële instellingen 

een duurzaamheidsrapportage publiceren. 

 

ABN Amro (3) verplicht financiële instellingen niet om belastingontwijking tegen te 

gaan en een verantwoord krediet- en beleggingsbeleid te voeren. Bedrijven moeten wel 

een duurzaamheidsrapportage publiceren. 

 

NN Group (3) heeft geen criteria voor financiële instellingen geformuleerd. Wel moeten 

ze zich houden aan internationale richtlijnen en rapporteren over de belasting die ze in 

alle landen betalen. Een duurzaamheidsrapportage publiceren is ook verplicht. 

 

4. Gelijkheid m/v 
In hoeverre voeren banken en verzekeraars een beleid om meer vrouwen aan de 

top te krijgen, mannen en vrouwen hetzelfde loon te geven en om 

genderdiscriminatie tegen te gaan? Rapportcijfers van een 4 of lager lichten we 

toe (cijfers staan tussen haakjes). 

Aegon (1), Allianz (1), NN Group (1) en Vivat (1) hebben een zeer beperkt beleid 

voor gendergelijkheid. Ze accepteren zelf geen genderdiscriminatie, maar verwachten 

geen zerotolerancebeleid van bedrijven waarin ze investeren. Aegon heeft beleid om 

betalingsgelijkheid te bewerkstelligen, maar verwacht dat niet van andere bedrijven. 

 

ABN Amro (2) en Rabobank (2) leggen voor andere bedrijven geen streefcijfers op 

voor vrouwenparticipatie. De banken hanteren zelf geen zerotolerancebeleid voor 

genderdiscriminatie. Wel hebben ze trainingsprogramma’s om meer vrouwen binnen 

de (sub)top te krijgen. 

 

Achmea (3) heeft een zerotolerancebeleid voor genderdiscriminatie en verwacht dat 

ook van andere bedrijven. Ze eist echter niet dat de bedrijven genderdiscriminatie van 

klanten tegengaan. 

 

ING (3) accepteert zelf geen genderdiscriminatie, maar verwacht dat weer niet van 

bedrijven waarin ze investeert. ING gebruikt geen adequate systemen om gelijke 

beloning te garanderen. De bank biedt wel trainingen aan om vrouwenparticipatie aan 

de top te stimuleren. 
 



5. Klimaatverandering 
In de zomer van 2018 ondertekenden de banken en verzekeraars de Spitsbergen 

Ambitie, waarmee zij zich verbinden aan de overheidsdoelstelling van 49% CO2-

reductie in 2030, oplopend naar 100% in 2050. Toch worden er op 

klimaatverandering veel onvoldoendes gescoord. Rapportcijfers van een 4 of 

lager lichten we toe (cijfers staan tussen haakjes). 

Aegon (1) heeft geen beleid voor uitsluiting van winning van teerzandolie, wel voor 

kolenmijnbouw. Bedrijven moeten van Aegon rapporteren over hun uitstoot van 

broeikasgassen, maar hoeven die niet te verlagen. Aegon heeft meetbare doelstellingen 

om de eigen CO2-uitstoot terug te dringen. 

 

Allianz (2) investeert niet in bedrijven die voor 30% of meer van hun omzet afhankelijk 

zijn van kolenmijnbouw of -centrales, maar heeft geen beleid voor andere vormen van 

controversiële elektriciteitsproductie. Allianz verwacht een CO2-rapportage en -

reductie van bedrijven. 

 

ABN Amro (3) rapporteert over de CO2-uitstoot van investeringen in vastgoed en 

hypotheekfinancieringen, maar nog niet over alle investeringen. Ze heeft geen meetbare 

doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

 

ING (3) wil uiterlijk in 2020 rapporteren over de CO2-uitstoot van gefinancierde 

bedrijven (leningen en beleggingen). Deze bedrijven moeten de uitstoot van 

broeikasgassen rapporteren en reduceren, maar ING stelt weinig concrete eisen. 

 

NN Group (3) rapporteert over de broeikasgasuitstoot van bedrijven waarin ze 

investeert, maar heeft geen meetbare doelstellingen voor verlaging van hun uitstoot. NN 

Group sluit investeringen in olie- en gaswinning en fossiele energiewinning niet uit. 

 

AcAchmea (4) heeft meetbare doelstellingen om de eigen CO2-uitstoot te verlagen en 

verwacht dit ook van afzonderlijke bedrijven. Achmea sluit investering in olie- en 

gaswinning, teerzandolie en kolenmijnbouw niet uit. 

 

6. Transparantie 
In hoeverre zijn banken en verzekeraars open over hun eigen activiteiten en over 

de bedrijven, projecten en overheden waarin zij investeren? Rapportcijfers van 

een 4 of lager lichten we toe (cijfers staan tussen haakjes). 



Allianz (3) rapporteert onvoldoende over de sectoren en bedrijven waarin ze belegt en 

heeft geen klachtenprocedure voor belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. 

Ze rapporteert niet over de kritische dialoog die ze voert met bedrijven en onvoldoende 

over de staatsobligaties die ze bezit. 

 

Aegon (4) is in beperkte mate open over beleggingen in bedrijven en overheden. Ze 

geeft aan met hoeveel bedrijven een kritische dialoog is gevoerd over sociale en 

milieuproblemen, maar noemt geen namen. 

 

ING (4) geeft inzicht in de regio’s en sectoren waarin zij investeert, maar noemt geen 

namen. Ze geeft aan met hoeveel bedrijven er is gesproken over sociale en 

milieuonderwerpen, maar niet met welke. 
 

Samenwerking opgezegd 
Alle Nederlandse banken werken sinds vorig jaar niet meer mee aan de Eerlijke 

Bankwijzer. Reden: ze zijn het oneens met de onderzoeksmethodiek. Ook zouden feiten 

en meningen door elkaar lopen en het beantwoorden van de vragen te veel tijd kosten. 

Hoogleraar duurzaam bankieren Bert Scholtens (Rijksuniversiteit Groningen) en lector 

duurzame financiering Marleen Janssen Groesbeek (Hogeschool Avans) begrijpen de 

kritiek van de banken. Scholtens: 'Feiten en meningen lopen inderdaad door elkaar en ik 

heb de indruk dat vooral dat tot wrijving heeft geleid. De banken hebben jarenlang hun 

medewerking gegeven en tevergeefs talloze verbetersuggesties gedaan. Daarnaast 

ontbreken in de Eerlijke Bankwijzer niet-financiële prestaties. Daarmee bedoel ik wat 

het beleid oplevert voor het milieu en op sociaal gebied. Zorgt het beleid van de bank 

bijvoorbeeld voor minder uitstoot, meer biodiversiteit en komt het ten goede aan de 

gezondheid en veiligheid? Uiteraard zijn ABN Amro en Rabobank niet blij met de 

onvoldoendes die ze scoren, juist omdat ze de laatste jaren flink inzetten op 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat ze toch onvoldoendes halen, 

komt deels door de methodiek van de Eerlijke Bankwijzer, maar ook doordat ze nog 

financieringen hebben die niet duurzaam zijn. De banken zijn op de goede weg wat 

betreft MVO, maar die is nog heel erg lang. Ook Triodos en De Volksbank zijn op de 

goede weg, maar zij kiezen een andere route.' 

Lector Janssen Groesbeek, die tevens lid is van de raad van advies van ASN Bank, zegt 

dat de cijfers van de Eerlijke Bankwijzer wel een beeld geven van waarin de banken 

wereldwijd beleggen en investeren. 

Dat Triodos Bank en ASN Bank goed scoren in de Eerlijke Bankwijzer is volgens haar 

niet verrassend. Hun beleid, missie en visie zijn volledig gericht op duurzaam bankieren 



en dat verwachten de klanten ook. 'Ook banken als ABN Amro en Rabobank doen 

verschrikkelijk hun best op het gebied van MVO. Ze uiten dit ook in reclamespotjes, 

waardoor ze juist kwetsbaar zijn en de onvoldoendes hard aankomen', zegt Janssen 

Groesbeek. 

Dat ABN Amro en Rabobank onvoldoendes halen, komt deels 

door de methodiek van de Eerlijke Bankwijzer, maar ook doordat 

ze nog financieringen hebben die niet duurzaam zijn 

Janssen Groesbeek stelt dat banken en verzekeraars hun klanten en de overheid volgen. 

'Misschien geeft 10% van de bevolking prioriteit aan MVO, maar zo'n 90% vindt de 

hoogste rente en het beste rendement belangrijker. In dat opzicht kunnen de 

grootbanken ook niet te ver voor het peloton lopen.' 

Janssen Groesbeek vindt dat de Eerlijke Bankwijzer te internationaal is gericht en te 

weinig op wat de banken in Nederland bijdragen, juist omdat zij sinds de kredietcrisis 

meer op Nederland en minder internationaal gericht zijn. 'De Nederlandse consument 

vindt het misschien belangrijker dat banken betrokken zijn bij Nederlandse projecten 

dan waarin ze internationaal investeren. Investeren ze bijvoorbeeld in lokale duurzame 

energieprojecten, in het verminderen van plastic in de supermarkt en in lesmateriaal 

om kinderen beter met geld om te laten gaan? Een ander belangrijk aspect dat mist is 

hoe banken met hun klanten omgaan, bijvoorbeeld bij problematische schulden. En 

verkopen ze inderdaad geen onbegrijpelijke financiële producten meer die niet in het 

belang zijn van de klant?' 

 


