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Uw brief (kenmerk)

Datum 21 december 2015
Betreft Beantwoording Kamervragen inzake rapport Eerlijke Bankwijzer over
klimaatbeleid ING

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van de leden Nijboer en Jan
Vos, ingezonden 11 november 2015, kenmerk 2015Z21191, over het bericht van
de Eerlijke Bankwijzer dat de ING de meest klimaatschadelijke bank van Nederland
zou zijn.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem
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2015Z21191

Directie Financiële Markten

Vragen van de leden Nijboer en Jan Vos (beiden PvdA) aan de minister van
Financiën over het bericht dat ING de meest klimaatschadelijke bank van
Nederland is (ingezonden 11 november 2015)
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1
Hebt u kennisgenomen van het onderzoek in opdracht van Eerlijke Bankwijzer
naar de investeringen van Nederlandse financiële instellingen? 1
Ja.
2
Wat is uw reactie op de uitkomsten van dit onderzoek, in het bijzonder het feit
dat ING acht keer meer investeert in fossiele dan in duurzame energie?
Het klimaatakkoord in Parijs onderstreept wederom het belang van een transitie
naar duurzame energie. Het is goed dat rapporten de huidige omvang en
verhoudingen tussen fossiele en duurzame investeringen inzichtelijk maken. ING is
een bank met een grote energieportefeuille, waarvan een groot deel de
traditionele energievormen betreft. Tegelijkertijd heeft ING ook een naar
verhouding grote duurzame portefeuille. ING heeft, in lijn met haar plannen tot
verduurzaming van haar energieportefeuille recentelijk aangegeven om
investeringen in kolen te reduceren. De bancaire sector is zich bewust van haar
verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat en heeft in aanloop naar de
klimaatconferentie in haar klimaatstatement van 3 november 2015 aangegeven
hoe zij aan deze verantwoordelijkheid vorm wil geven.
3
In hoeverre hebben duurzame criteria een rol gespeeld in de keuze voor
een nieuwe huisbankier van het Rijk, en hoe verhoudt dit zich tot de keuze voor
ING?
Bij de selectie van de nieuwe huisbank van het Rijk was duurzaamheid
uitdrukkelijk één van de kwaliteitscriteria samen met betaalproducten, beveiliging,
innovatie, service en implementatie en technische vereisten. ING heeft voldaan
aan de duurzaamheidseisen inzake de sociale voorwaarden zoals mensenrechten,
het extern publiceren van het MVO beleid en de verklaring van het verbod op
clustermunitie. Daarnaast kwam ING als beste bank naar voren in de gewogen
beoordeling van het aan het werk helpen van mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt (social return), de duurzaamheidsscore van RobecoSAM (Kamerstuk
26485 nr. 209) en het extern publiceren van het beloningsbeleid van het bestuur.
4
Welke maatregelen nemen Nederlandse financiële instellingen om hun
investeringen meer te richten op duurzame energie?
De Nederlandse financiële sector is op verschillende terreinen actief om te
verduurzamen. In het kader van de UNEP Inquiry, die aangeeft dat verduurzaming
een systematische publiek-private aanpak vergt, heeft eind november onder het
gastheerschap van De Nederlandsche Bank (DNB) een goed bezochte conferentie
1

ANP, 5 november 2015
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plaatsgevonden. Hier is besloten dat er een sectorbrede ‘roadmap to sustainable
finance’ opgesteld gaat worden waarin De Nederlandsche Bank en de Autoriteit
Financiële Markten een faciliterende rol zullen gaan spelen.
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De bancaire sector heeft in november het eerdergenoemde klimaatstatement
gepresenteerd waarin ze aangeeft duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade
mee te wegen in de financierings- en investeringsbeslissingen, als ook toe te
werken naar transparantie over de (positieve en negatieve) impact van leningen
en investeringen op klimaatverandering. Wat duurzaamheid betreft zet de
bancaire sector bovendien stappen door met meerdere stakeholders (NGO’s,
vakbonden en overheid) aan een iMVO-convenant op het gebied van bescherming
mensenrechten te werken onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER).
Ook de pensioenfondsen zijn in een traject onder leiding van het Sustainable
Finance Lab concreet aan het werk om tot een verdere verduurzaming te komen.
De Verzekeringssector heeft via het Verbond van Verzekeraars aangegeven te
willen toewerken naar een convenant, dit is uw Kamer door de Minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gemeld (Kamerstuk 22054
nr. 266).
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