Verborgen
vervuilers
De wereldwijde geﬁnancierde uitstoot
van de Nederlandse ﬁnanciële sector
In deze factsheet vind je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het
onderzoek naar de geﬁnancierde uitstoot van 13 Nederlandse banken,
verzekeraars en pensioenfondsen.

Gefinancierde uitstoot:
1,5 x de uitstoot van Nederland
De geﬁnancierde uitstoot van de Nederlandse ﬁnanciële sector is minstens 244
miljoen ton CO2. Dat is 1,5 keer zoveel als wat we met zijn allen binnen Nederland
samen uitstoten. Geﬁnancierde uitstoot is de uitstoot die bijvoorbeeld volgt als een
bank geld leent aan een olie- en gasbedrijf. Of wanneer een pensioenfonds belegt in
een autofabrikant.
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Banken zijn de grootste vervuilers
Banken zijn verantwoordelijk voor 146 miljoen ton CO2, meer dan 60% van het totaal.
De geﬁnancierde uitstoot van de banken is ongeveer net zo groot als de binnenlandse
uitstoot van industrie, elektriciteit, vervoer en landbouw samen.
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Wie financiert de meeste uitstoot?
Miljoen ton CO2
ING Group

102

Aegon

35

Rabobank

31

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

19

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

17

ABN Amro

13

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)

9

Achmea

6

bpfBOUW

5

Pensioenfonds van de Metalektro (PME)

4

Pensioenfonds Detailhandel

2

Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C)

1

ASR Nederland

1

Gefinancierde uitstoot:
de belangrijkste uitstoot
Financiële instellingen vervuilen vooral via hun beleggingen, leningen en andere
ﬁnanciële diensten. De vervuiling die hieruit voortvloeit is bijna 1.000 keer groter
dan de uitstoot van hun gebouwen en van de elektriciteit en warmte die ze inkopen.

99,9%

Geﬁnancierde
uitstoot
Geﬁnancierde uitstoot
is de uitstoot die
gegenereerd wordt wanneer
een ﬁnanciële instelling geld
leent aan of belegt in een
andere onderneming.

0,1%

Operationele
uitstoot
Operationele uitstoot omvat
de directe uitstoot van
bijvoorbeeld de gebouwen en
de bedrijfsvoertuigen van de
ﬁnanciële instelling en de
indirecte uitstoot door het
verbruik van ingekochte
elektriciteit en warmte.

De grootste gefinancierde uitstoot
zit in de scope 3 van gefinancierde bedrijven

Miljoen ton CO2

De cijfers hierboven houden alleen rekening met de directe uitstoot (scope 1) en de
uitstoot van ingekochte energie (scope 2) van de bedrijven die de ﬁnanciële instellingen
ﬁnancieren. Als we de overige keten-uitstoot (scope 3) van die bedrijven meerekenen,
blijkt de totale geﬁnancierde uitstoot nog veel groter. De 244 miljoen ton CO2 is dus nog
maar het topje van de ijsberg.
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In deze sectoren zit de gefinancierde uitstoot
Miljoen ton CO2

Energie - Fossiele Brandstoﬀen

74

Mijnbouw

49

Overheid

33

Nutsbedrijven

32

Chemie

13

Transport

12

Voeding en dranken

9

Klimaatplannen financiële instellingen
schieten te kort
Eerder dit jaar vroegen wij 29 bedrijven om hun klimaatplannen. Onder hen ook 8
ﬁnanciële instellingen. Het onafhankelijke NewClimate Institute heeft al deze plannen
beoordeeld. Hieruit blijkt dat geen van hen genoeg doet om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen.

Financiële instellingen

Legenda
goed
goed op weg
onvoldoende

ABN AMRO
ABP
Aegon
ING
NN Group
PFZW
Rabobank
Atradius

gevaarlijk
heel gevaarlijk

helpt gevaarlijke klimaatverandering
te voorkomen
zet stappen om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen
doet weinig om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen
doet niks om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen
versnelt gevaarlijke klimaatverandering

Dit kan de overheid doen
De overheid kan zorgen dat ﬁnanciële instellingen niet langer bijdragen
aan gevaarlijke klimaatverandering. Dit zijn enkele van onze aanbevelingen aan
minister van Financiën Kaag.

Wetboek

Plannen

Rapport

Wetgeving

Toezicht

Rapportage

Voer een wet in die van alle
ﬁnanciële instellingen eist dat
ze een klimaatplan hebben en
uitvoeren in lijn met het
Klimaatakkoord van Parijs.

Laat toezichthouders, zoals
De Nederlandsche Bank,
toezicht houden op de
inhoud en de uitvoering van
de klimaatplannen.

Informeer de
Tweede Kamer elk jaar over
de geﬁnancierde uitstoot
van de ﬁnanciële sector.

Dit kunnen de bedrijven zelf doen
Ook zonder ingrijpen van de overheid kunnen de ﬁnanciële instellingen zelf genoeg doen
om niet langer bij te dragen aan gevaarlijke klimaatverandering. Dit zijn enkele voorstellen
van Milieudefensie die ze meteen kunnen uitvoeren.

klimaatplan

Klimaatplan

Geen geld
naar fossiel

Geen geld naar
de bio-industrie

Geen geld
naar ontbossing

Publiceer een klimaatplan
dat duidelijk aantoont hoe
de bijdrage aan gevaarlijke
klimaatverandering zal
stoppen.

Stop per direct met het
verstrekken van leningen
en ﬁnanciële diensten
aan bedrijven die fossiele
energie-projecten
beginnen.

Stop per direct met
lenen aan en beleggen
in de intensieve
veehouderij.

Stop per direct met
lenen aan en beleggen in
bedrijven die zorgen
voor ontbossing en
mensenrechtenschendingen.

Help je mee?
Teken onze oproep!

Het is tijd om grote vervuilers nú aan te pakken. Want zij gaan gewoon door
met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is. Terwijl de wereld gevaarlijk opwarmt.
Alleen als grote vervuilers óók mee gaan doen, kunnen we de grootste
klimaatrampen nog voorkomen. Teken onze oproep aan klimaatminister Rob
Jetten: geen subsidie naar grote vervuilers zonder goed klimaatplan.

milieudefensie.nl/klimaatcrisis

