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Samenvatting

Banken blijken niet in staat om hun
financiering van de energiesector, af te 
stemmen op de klimaatwetenschap.

Wetenschappers zijn het er al enige tijd over eens: het 
klimaat verandert door toedoen van de mens. Door de CO2 
die wij uitstoten, warmt de aarde op. 
Om onder de 2 graden opwarming te blijven, moet 80% 
van de reserves aan steenkool, olie en gas, in de grond 
blijven. Energietransitie is dan ook een cruciaal onderdeel 
van de aanpak van klimaatopwarming. Daarom kijken we 
in dit onderzoek naar de investeringen in fossiele brand-
stoffen en hernieuwbare energie tussen 2004 en 2014 bij 
de 25 grootste banken ter wereld en 9 banken die actief 
zijn op de Belgische markt.  

Op de Belgische markt is de algemene situatie gelijkaardig 
aan de internationale vaststellingen. Er is een grote kloof 
tussen de investeringen in fossiele brandstoffen die zeer 
hoog zijn en de investeringen in hernieuwbare energie die 
bedroevend laag zijn. Bij de 25 grootste banken is er een 
kleine stijging van de investeringen in hernieuwbare energie, 
maar die wint weinig terrein van de fossiele brandstoffen 
omdat die eveneens licht gestegen zijn. 
De Belgische resultaten tonen dan weer een lichte daling 
van investeringen in fossiele brandstoffen, maar die wordt 
tenietgedaan door een grotere daling in financiering van 
hernieuwbare energie. 

BNP Paribas, Deutsche Bank en ING 

De Belgische resultaten zijn in belangrijke mate bepaald 
door de drie grote internationale bankgroepen BNP Paribas, 
Deutsche Bank en ING die ook in de top 25 zitten.  
Dat is een logisch gevolg van het feit dat een groot deel 
van de Belgische markt bestaat uit spelers met beslissings-
centrum in het buitenland. Als we de investeringen 
in fossiele brandstoffen tegenover de investeringen in 
hernieuwbare energie zetten, is de verhouding bij deze 
drie banken ongeveer 90% fossiele brandstoffen en slechts 
10% hernieuwbare energie. Dit vaak in tegenstelling tot 
hun zelfverklaarde inzet voor de aanpak van het klimaat-
probleem. BNP Paribas spant hier de kroon: de bank 
sponsort enerzijds de klimaattop in Parijs en anderzijds 
leidt ze het klassement in België (nummer 5 internationaal) 
met de hoogste financiering van fossiele brandstoffen. 

KBC, Belfius, Argenta, Van Lanschot, VDK 
Spaarbank en Triodos

Daaronder vinden we de categorie Belgische grootbanken 
KBC en Belfius. De resultaten bij deze banken vertonen 
enkele andere kenmerken. Bij KBC stellen we vast dat het 

aandeel hernieuwbare energie sterk vooruit gaat, al blijft 
over de hele lijn de financiering van fossiele brandstoffen 
een stuk hoger liggen dan de financiering van hernieuwbare 
energie. Bij Belfius is de situatie omgekeerd. Sinds 2004 
financierde Belfius heel wat meer hernieuwbare energie 
dan fossiele brandstoffen, maar de laatste jaren keerde 
die trend om en is de financiering van fossiele brandstoffen 
gestegen, terwijl de financiering van hernieuwbare energie 
sterk gedaald is. Bij de kleine banken deed Triodos het 
goed: ze financierde enkel hernieuwbare energie. Bij Argenta,
Van Lanschot en VDK werden enkel investeringen via 
aandelen teruggevonden. Alle drie investeerden meer in 
fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energie. Bij Argenta
is er een daling vast te stellen van de investeringen in 
fossiele brandstoffen, bij Van Lanschot dan weer een grote 
stijging en bij VDK een kleine stijging.   

Overheden moeten verantwoordelijkheid 
opnemen 

Dit onderzoek toont een problematische situatie die 
dringend bijgestuurd moet worden. De communicatie van 
banken rond bekommernis om klimaatopwarming ligt 
meestal verwijderd van hun daden. Ambitieus en trans-

parant beleid om een koers richting energietransitie in te 
zetten – weg van fossiele brandstoffen en naar hernieuwbare 
energie – is broodnodig, maar onvoldoende. Als we hun 
financiering van de energiesector naast de klimaatweten-
schap leggen, blijken ze niet in staat te zijn die op elkaar 
af te stemmen. Overheden dienen daarom hun veranwoor-
delijkheid te nemen en sturend op te treden om lijnen uit 
te tekenen waarbinnen het investeringsbeleid van banken 
zich mag begeven. Het is daarbij van belang dat in de 
nabije toekomst de financiering van fossiele brandstoffen,
te beginnen met steenkool, uitgefaseerd wordt en de 
financiering van hernieuwbare energie de hoogte in 
gaat. Overheidsoptreden is ook aangewezen op Europees 
niveau, aangezien bijna de helft van de banken in de top 
25 in EU lidstaten gevestigd zijn. Naast regelgeving, is ook 
overheidsoptreden via directe inspraak aangewezen om 
het goede voorbeeld te geven. Bij Belfius is de Belgische 
staat de enige aandeelhouder en bij de Franse groep BNP 
Paribas bezit de overheid 10% van de aandelen en vaardigt 
ze twee leden van de raad van bestuur af.  
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Inleiding

Wetenschappers zijn het er al enige tijd 
over eens: het klimaat verandert door 
toedoen van de mens. 

Wetenschappers zijn het er al enige tijd over eens: het 
klimaat verandert door toedoen van de mens. Door de CO2 
die wij uitstoten, warmt de aarde op. Dit heeft nu al een 
negatieve impact op de leefomgeving: mensen worden 
geconfronteerd met overstromingen, droogte, hittegolven 
en bedreiging van voedselproductie. Als we niet onder de 2 
graden opwarming blijven, worden we midden deze eeuw 
nog geconfronteerd met serieuze watertekorten en onder-
voeding. 

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot is het gevolg van 
de verbranding van fossiele brandstoffen. Om onder de 2 
graden opwarming te blijven, moet 80% van de reserves 
aan steenkool, olie en gas, in de grond blijven. Een snelle 
transitie naar hernieuwbare energie is essentieel. 

Klimaatverandering staat dan ook hoog op de politieke 
agenda. Jaarlijks wordt er een klimaatconferentie door de 
VN georganiseerd. Dit jaar vindt die COP21 plaats in Parijs van 
30 november t/m 11 december. Er moet hier een klimaatak-

koord worden opgesteld dat kan dienen als vervolg van het 
Kyoto-protocol. Dit akkoord is van levensbelang voor de 
toekomst van de planeet.

Investeringen van vandaag bepalen de 
wereld van morgen

Maar regeringen zijn niet de enigen die een sleutelrol 
spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Financiële 
instellingen bepalen met hun investeringen voor een groot 
deel welke projecten worden gerealiseerd en welke niet. 
Als banken ervoor kiezen massaal te investeren in wind- en 
zonne-energie en innovatie op dit terrein, vormen ze een 
fantastische hefboom voor de transitie naar nieuwe vormen 
van energie 

Maar doen ze dat ook? Investeren banken in de strijd tegen 
klimaatverandering of voeden ze met hun investeringen 
juist de opwarming van de aarde? Daarover gaat deze 
studie. 

We onderzochten de investeringen in bedrijven die fossiele 
brandstoffen (steenkool, olie en gas)  ontginnen en elektriciteit 
produceren op basis van fossiele brandstoffen enerzijds en 
bedrijven en projecten die hernieuwbare energievoorzie-
ningen (windenergie, zonne-energie en geothermische 
energie) produceren en/of uitbaten anderzijds. We keken 
naar de investeringen van de 25 grootste financiële instel-
lingen ter wereld en die van 9 banken actief in België 
(ING Bank, BNP Paribas en Deutsche Bank komen in beide 
groepen terug) in de periode 2004-2014. We keken hierbij 
naar investeringen via leningen en uitgifte van aandelen en 
obligaties enerzijds en investeringen via aandelen anderzijds. 
Om te zien of hun investeringsbeleid is veranderd door de 
tijd, vergelijken we doorheen de studie dikwijls de eerste en 
de tweede helft van de onderzoeksperiode. 

Deze Belgische studie is onderdeel van een internationaal 
onderzoek Undermining Our Future.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Profundo op initiatief 
van de Fair Finance Guide International (FFGI), met coalities in 
Japan, Indonesië, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Neder-
land, Brazilië en België. Naast het BankWijzer onderzoek, 
waarbij het beleid van banken op acht maatschappelijke 
thema’s wordt vergeleken, brengt FFGI ook jaarlijks een 
gezamenlijke Flagship Publication uit.
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1.
Methodologie

Dit is een samenvatting van de 
methodologie. De volledige versie van 
de methodologie kan geraadpleegd 
worden in de internationale versie 
van het rapport.

In deze Flagship Publication wordt onderzocht of de 
financiële instellingen die onder de Fair Finance Guide 
International  vallen, meer in fossiele brandstoffen of in 
hernieuwbare energie hebben geïnvesteerd. Dit banken-
bestand werd uitgebreid met 19 extra banken, om de 25 
grootste banken ter wereld (geselecteerd op basis van 
totale activa) mee in het onderzoek op te nemen. 
De selectie van banken in België is: Argenta, Belfius, BNP 
Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot 
en VDK Spaarbank. BNP Paribas, Deutsche Bank en ING 
behoren tot de internationale 25 grootste banken. 

19. Royal Bank of Scotland 
20. Santander
21. Société Générale 
22. Sumitomo Mitsui Financial 
23. UBS 
24. UniCredit
25. Wells Fargo

Lijst 25 banken: 

1. Agricultural Bank of China 
2. Bank of America 
3. Bank of China 
4. Bank of Communications 
5. Barclays
6. BNP Paribas 
7. China Construction Bank
8. Citigroup
9. Crédit Agricole

10. Credit Suisse
11. Deutsche Bank 
12. HSBC
13. ICBC
14. ING Group 
15. JPMorgan Chase 
16. Lloyds Banking Group 
17. Mitsubishi UFJ Financial 
18. Mizuho Financial 
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Geselecteerde sectoren

Energiebronnen die geen fossiele brandstoffen zijn, werden in beschouwing genomen als positieve investeringen in de 
strijd tegen klimaatverandering. Niet al deze sectoren werden echter in het onderzoek opgenomen. Deze beslissing werd 
genomen op basis van de bedenking of de energievorm een waardig alternatief zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen bij 
de opwekking van energie en bij transport. De evaluatiecriteria namen de impact en uitstoot van de alternatieve energie-
bron in beschouwing. Alternatieven die een lage sociale en ecologische impact hebben, lage uitstoot en voortkomen uit 
hernieuwbare energiebronnen, zijn in de studie opgenomen. Dit onderzoekt focust op de sectoren die relevant zijn voor 
65% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de energiesector en voor 53% van de totale uitstoot van broeikasgassen.  

 De volgende sectoren werden geselecteerd:
Electriciteitsopwekking, olie en gas, koolmijnen, de fabricage van zonnepanelen, de fabricage van windturbines, fabrikanten 
van apparatuur om geothermische energie te benutten, hernieuwbare energieprojecten (zon, wind, geothermische energie).

 De volgende sectoren werden uitgesloten: 
Bioenergie (biobrandstof & biomassa), waterkracht, kernenergie, getijdenenergie

In totaal werden 178 bedrijven geselecteerd en 540 andere hernieuwbare energieprojecten onderzocht. 
Voor meer informatie over de selectie van bedrijven en energievormen, zie volledige methodologie internationaal rapport.

Onderscheid tussen fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie binnen bedrijven

De geselecteerde bedrijven waren vaak actief in meerdere sectoren. Bedrijven die electriciteit opwekken bijvoorbeeld, zijn 
ook actief in steenkoolmijnen of andere sectoren. Een aantal olie- en gasbedrijven zijn ook betrokken bij hernieuwbare 
energie. Mijnbedrijven ontginnen vaak ook voor andere mineralen dan steenkool alleen. 
Om hier rekening mee te houden, werd de proportie van de bedrijfsactiviteiten in relevante sectoren op jaarbasis in de 
periode 2004-2014 berekend. Bijvoorbeeld: oliebedrijf A ontving een lening van 100 miljoen dollar van bank A in 2004. 
In 2004 richtten de activiteiten van bedrijf A zich voor 98% op olie en voor 2% op sectoren die niet relevant waren voor 
deze studie. Dan werd er 98 miljoen dollar toegeschreven als investering in fossiele brandstoffen van bank A. 
Als bedrijf A ook activiteiten ondernam in de sector windenergie, werd dit toegschreven aan hernieuwbare energie. 
Bijvoorbeeld: oliebedrijf A ontving een lening van 100 miljoen dollar van bank B in 2014. In dat jaar, kon 95% van de 
activiteiten van bank A worden toegeschreven aan olie, 3% aan windenergie en 2% aan niet-relevante sectoren. Dan 
werd 95 miljoen euro toegeschreven aan fossiele brandstoffen, 3 miljoen aan hernieuwbare energie en werd 2 miljoen 
buiten beschouwing gelaten. 

Als er sprake was van projectfinanciering, onderzocht deze studie of het doel van het project in kwestie binnen dit 
onderzoek viel, i.e. of het ging om hetzij hernieuwbare energie hetzij fossiele brandstoffen. Als een olie- en gasbedrijf 
projectfinanciering ontving voor een windproject, werd dit toegeschreven aan hernieuwbare energie. 
Deze studie biedt de meest uitgebreide en actuele informatie over (trends in) de financiering van fossiele brandstoffen
en hernieuwbare energie door de geselecteerde financiele instellingen. Echter, door de selectie van bedrijven en 
beschikbaarheid van gegevens omtrent de relaties tussen financiele instellingen en hun klanten, vooral op het gebied 
van bilaterale financiering, ligt de eigenlijke financiering van zowel fossiele brandstoffen als hernieuwbare energie, in 
werkelijkheid hoger dan deze studie kon omvatten. 

Financieringsvormen

Het onderzoek kijkt naar drie categorieën van financiering aan of investering in bedrijven en projecten: verschillende 
vormen van leningen aan bedrijven en projecten, uitgifte van obligaties en aandelen voor bedrijven en het bezit van 
aandelen van bedrijven via het beheer van fondsen. Om zeker te zijn van de kwaliteit van dit onderzoek, werden de 
methodologie en de verzamelde data op voorhand naar de financiële instellingen gestuurd voor verificatie. 

Rangschikkingen

In het rapport worden de resultaten samengevat in twee rangschikkingen (of: ranking). Een rangschikking op interna-
tionaal niveau en een rangschikking op nationaal niveau. De rangschikkingen zijn gebaseerd op de financiering door 
middel van leningen en uitgifte van obligaties en aandelen.

De onderzoeksperiode van de rangschikkingen verschilt bovendien van die van de rest van het onderzoek. In het al-
gemeen wordt in het onderzoek gekeken naar de periode 2004-2014, maar voor de rangschikkingen die gebaseerd zijn 
op de totale financiering van fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties, kijken we enkel 
naar de tweede helft van de onderzoeksperiode. 
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2.
Resultaten voor
de 25 grootste
financiële
instellingen



Ranking: Grootste financiers van fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte aandelen en obligaties 

in 2009-2014 (miljoen $)

Via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties

In totaal vonden we in deze studie 14.164 transacties waarbij de 25 grootste financiële instellingen betrokken waren.  
Vanaf 2004, het jaar voordat het Kyoto Protocol van kracht ging, hebben de grootste financiële instellingen op zijn minst 
1854 miljard dollar in fossiele brandstoffen gepompt en 171 miljard in hernieuwbare energie – enkel via leningen en 
uitgifte van aandelen en obligaties.

De financiering van hernieuwbare energie steeg van 73 miljard dollar in de eerste helft van de periode 2004-2014, naar 
98 miljard in de tweede helft. Dit staat echter in schril contrast tot de totale waarde van de financiering van fossiele 
brandstoffen, die van 923 miljard dollar is gestegen naar 931 miljard. 

Deze ranking toont de grootste financiers van de geselecteerde bedrijven in de tweede helft van de onderzoeksperiode 
(2009-2014). De top drie wordt ingenomen door financiële instellingen uit de Verenigde Staten. Citigroup en JPMorgan 
Chase investeerden elk meer dan 75 miljard dollar in de geselecteerde bedrijven die hun inkomsten halen uit fossiele 
brandstoffen. In dezelfde periode investeerden ze maar 5 miljard dollar in de geselecteerde hernieuwbare energiebedrijven 
via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties. 

Dertien van de banken in de top 25 zijn echter Europees, waarvan elf uit lidstaten van de Europese Unie. De financiering 
van klimaatverandering is dus voor de helft een Europees probleem.

Het opvallende verschil in de financiering van fossiele brandstoffen tegenover hernieuwbare energie is hetzelfde voor 
de overgrote meerderheid van de 25 grootste financiële instellingen. Geen enkele van die 25 voorzag meer dan 8 miljard 
aan investeringen in hernieuwbare energie via de leningen uitgifte van aandelen en obligaties voor de geselecteerde 
bedrijven tussen 2009 en 2014. Al de grootste financiële instellingen daarentegen, voorzagen meer dan 10 miljard dollar 
voor investeringen in fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor de geselecteerde 

bedrijven. Meer dan 16 financiële instellingen investeerden hier meer dan 25 miljard dollar in; 8 zelfs meer dan 50 
miljard dollar. 

Via aandelen

Wat betreft fossiele brandstoffen bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van de 25 grootste 
financiële instellingen tussen 2004 en 2014 103 miljard dollar. Voor hernieuwbare energie bedroegen de gemiddelde 
jaarlijkse investeringen van deze 25 banken 4 miljard dollar. 

JPMorgan Chase, UBS en Bank of America hebben de hoogste investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen. 
Ze investeerden alle drie jaarlijks meer dan 11 miljard dollar in aandelen fossiele brandstoffen in de periode 2009-2014. 
Het verschil tussen investeringen via aandelen in fossiele brandstoffen en die in hernieuwbare energie, is stuitend voor alle 
25 financiële instellingen. Slechts één financiële instelling (Mitsubishi UFJ Financial) had een gemiddelde jaarlijkse investering 
via aandelen in hernieuwbare energie van meer dan 1 miljard. Voor slechts één andere financiële instelling (Deutsche 
Bank) werd hier een investering van meer dan 0,5 miljard gevonden.
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3.
Resultaten voor
banken actief in 
België



Overzicht van leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor fossiele brandstoffen en 

hernieuwbare energie  (in miljoen dollar, 2009-2014)

* De proportie fossiele brandstoffen in het geheel van leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor de geselecteerde bedrijven toegeschreven aan fossiele 
brandstoffen en hernieuwbare energie.
** Dit percentage duidt op verandering in de proportie fossiele brandstoffen in het geheel van leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor de gese-
lecteerde bedrijven toegeschreven aan fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie van de eerste helft van de onderzoeksperiode (2004-2009) tot de tweede 
helft (2009-2014). Een negatief percentage wijst op een daling van de proportie die aan fossiele brandstoffen kan worden toegewezen. Een positief percentage 
wijst op een stijging in het aandeel fossiele brandstoffen in het geheel van leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor de geselecteerde bedrijven 

toegeschreven aan fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie.

Deze tabel geeft meer uitleg bij de ranking. Voor de 3 grootste financiers van fossiele brandstoffen schommelde de 
verhouding tussen leningen en uitgifte van obligaties en aandelen voor fossiele brandstoffen enerzijds en hernieuwbare 
energie anderzijds rond 90% voor fossiele brandstoffen (deze verhouding houdt geen rekening met de andere energie-
bronnen die geselecteerde bedrijven gebruiken, maar niet in het onderzoek opgenomen zijn). KBC doet het iets beter 
met een verhouding van 68% in het voordeel van fossiele brandstoffen, maar het zijn Belfius en vooral Triodos die het 
verschil maken met een positieve verhouding in het voordeel van hernieuwbare energie. Bij Belfius moet hierbij wel de 
kanttekening gemaakt worden dat deze positieve verhouding het resultaat was van financieringen aan hernieuwbare 
energie die voor 2012 plaatsvonden. 

De tabel geeft ook aan hoe deze verhouding geëvolueerd is tussen de eerste en de tweede helft van het onderzoek. 
Een negatief percentage wijst op een daling van de proportie die aan fossiele brandstoffen kan worden toegewezen. 
Alleen KBC bouwde het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van aandelen en obliga-
ties af; Triodos heeft nooit voorzien in leningen of uitgifte van aandelen en obligaties voor fossiele brandstoffen. Bij de 
rest evolueerde de verhouding financiering van fossiele brandstoffen tegenover financiering van hernieuwbare energie 
in het voordeel van fossiele brandstoffen. Belfius, waar de verhouding in het algemeen nochtans overwegend positief 
is, kende de grootste stijging (11%) in de verhouding fossiele brandstoffen / hernieuwbare energie. BankWijzer toont aan 
dat Belfius een slecht uitgewerkt beleid heeft inzake duurzaamheid. Dit zou een reden voor de stijging kunnen zijn. 
Dit zou jammer zijn, want hun praktijk heeft bewezen dat ze het beter kunnen doen. Bovendien vindt de stijging plaats 
in de periode dat Belfius in de handen van de overheid terechtkwam. Die heeft er blijkbaar niet over gewaakt de duur-
zaamheid van de energieportefeuille in stand te houden, terwijl ze net in een unieke positie zit om investeringsbeleid 
aan te sturen. 

Ranking: Grootste financiers van fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte aandelen en obligaties 

in 2009-2014 (miljoen $)

Via leningen en uitgifte van obligaties en aandelen

Tussen 2004 en 2014 hebben banken in België fossiele brandstoffen gefinancierd via leningen en uitgifte van obligaties 
en aandelen voor een bedrag van 267,9 miljard dollar, waarvan 134,7 miljard in de eerste helft van de onderzoeksperi-
ode (2004-2009) en 133,2 miljard dollar in de tweede periode (2009-2014).  

De financiering van hernieuwbare energie bedroeg 34,9 miljard dollar, waarvan 19,9 miljard dollar in de eerste helft van de 
onderzoeksperiode (2004-2009) en 15,1 miljard dollar in de tweede periode (2009-2014).  De lichte daling in financiering 
van fossiele brandstoffen wordt tenietgedaan door een sterkere daling van investeringen in hernieuwbare energie. 

De ranking toont de grootste financiers van fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van obligaties en aandelen 
tijdens de periode 2009-2014. Inzoomen op de vijf meest recente jaren, geeft een actueler beeld. De top drie wordt 
ingenomen door grote financiële instellingen met hun hoofdzetel in het buitenland. BNP Paribas staat op de vijfde, 
Deutsche Bank op de zevende en ING op de achttiende plaats op de internationale ranking. In de periode 2009 tot 2014, 
investeerden BNP Paribas en Deutsche Bank via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties elk meer dan 50 miljard 
dollar in de geselecteerde bedrijven die kunnen worden toegeschreven aan fossiele brandstoffen. In dezelfde periode 
investeerden ze maar 5 à 6 miljard via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties aan de geselecteerde bedrijven 
die kunnen worden toegeschreven aan hernieuwbare energie.  

Dit verschil tussen financiering van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie is iets wat de drie grootste financiele 
instellingen gemeenschappelijk hebben. Voor de kleinere banken is dit verschil minder uitgesproken. Belfius Bank 
investeerde via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties zowaar meer in hernieuwbare energie dan in de fossiele 
brandstofbedrijven in de periode 2009-2014. Triodos Bank is de enige bank die wel hernieuwbare energie en geen 
fossiele brandstoffen financierde. Bij Argenta, Van Lanschot en VDK zijn er geen leningen of uitgifte van obligaties en 
aandelen teruggevonden. 
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brandstoffen en hernieuwbare energie is enorm. Alleen Triodos had geen investeringen in fossiele brandstoffen via 
aandelen. 

De evolutie van de verhoudingen tussen de eerste en de tweede vijf jaar van het onderzoek zijn over het algemeen 
marginaal, zowel wanneer het om een toename van de investeringen in fossiele brandstoffen gaat als wanneer er 
sprake is van een afname. Enkel bij Van Lanschot was de stijging van het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen 
ten opzichte van investeringen in hernieuwbare energie hoog. (+14%).

Via beheer van aandelen

Wat betreft fossiele brandstoffen, bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van banken in België 
tussen 2004 en 2014 19,3 miljard dollar. Voor de eerste periode van het onderzoek was de gemiddelde jaarlijkse investering 
1,5 miljard dollar, voor de tweede periode 17,8 miljard dollar.

Wat betreft hernieuwbare energie bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van banken in België 
tussen 2004 en 2014 978 miljoen dollar. Voor de eerste periode van het onderzoek was de gemiddelde jaarlijkse investering 
66 miljoen dollar, voor de tweede periode 912 miljoen dollar.  

Onderstaande tabel laat het grote gat tussen gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen in fossiele brandstoffen 
enerzijds en in hernieuwbare energie anderzijds zien. Slechts één financiele instelling (Deutsche Bank) deed een gemiddelde 
jaarlijkse investering via aandelen in hernieuwbare energie van meer dan 0,5 miljard dollar. ING Groep, Van Lanschot 
en VDK Spaarbank hadden gemiddeld geen of minimale investeringen in hernieuwbare energie via aandelen. Bij Belfius 
werden geen investeringen via aandelen gevonden (zie gedetailleerde bespreking Belfius p.28).

Overzicht van investeringen via aandelen fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie  (in miljoen 

dollar, 2009-2014)

* De proportie fossiele brandstoffen in het geheel van investeringen via aandelen in de geselecteerde bedrijven toegeschreven aan fossiele brandstoffen en 
hernieuwbare energie.
** Dit percentage duidt op verandering in de proportie fossiele brandstoffen in het geheel van investeringen via aandelen voor de geselecteerde bedrijven toe-
geschreven aan fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie van de eerste helft van de onderzoeksperiode (2004-2009) tot de tweede helft (2009-2014). Een 
negatief percentage wijst op een daling van de proportie die aan fossiele brandstoffen kan worden toegewezen. Een positief percentage wijst op een stijging in het 
aandeel fossiele brandstoffen in het geheel van investeringen via aandelen voor de geselecteerde bedrijven toegeschreven aan fossiele brandstoffen en hernieuw-
bare energie.

De verhouding tussen investeringen in fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie (andere energievormen die gese-
lecteerde bedrijven gebruiken buiten beschouwing gelaten) is dermate negatief dat 7 van de 8 banken een verhouding 
optekenen tussen 94% en 100% investeringen in fossiele brandstoffen. Het verschil tussen de financiering van fossiele 
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4.
Aanbevelingen

Om onder de 2° opwarming te blijven, 
moeten financiële instellingen fossiele 
brandstoffen reduceren en afbouwen, 
te beginnen met steenkool. Om hier 
te geraken, zouden banken en over-
heden de volgende aanbevelingen 
moeten implementeren. 

Banken moeten: Uitbouwen en Afbouwen; Berekenen en Transparant Maken; Publiceren en Engageren

• De financiering van hernieuwbare energiebronnen uitbouwen tot op veel grotere schaal dan die van vandaag en:
• De financiering van fossiele brandstoffen reduceren en afbouwen, te beginnen met steenkool. 
 Indien de financiering van steenkool blijft stijgen, zal dit elke inspanning om meer hernieuwbare energie te 
 financieren, tenietdoen. 
• De uitstoot die via de investeringen wordt gefinancierd, moet berekend en transparant gemaakt worden.
• De globale en gedetailleerde bedragen van de totale financiering van de energiesector per soort energie en type 
 financiering – direct, indirect, via aandelen, uitgifte van aandelen en obligaties en andere dienstverlening 
 publiceren en:
• Zich ertoe engageren alle investeringen in en financiering van fossiele brandstoffen, hetzij direct hetzij indirect,  
 af te bouwen, te beginnen met steenkool

Overheden moeten:

•	 Wetgeving aannemen om de gefinancierde uitstoot van broeikasgassen door financiële instellingen en bedrijven 
 te evalueren, berekenen en publiceren 

•	 Doelen stellen en beleid en wetgeving aannemen om de financiering van deze uitstoot te reduceren in de lijn 
 van internationale klimaatdoelstellingen en -scenario’s. 

•	 Beleid en wetgeving aannemen voor financiele instellingen zodat ze de financiering van fossiele brandstoffen 
 reduceren en afbouwen, te beginnen met steenkool. 
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5.
Analyse per
bank

Hier bekijken we de investeringen in 
fossiele brandstoffen en hernieuwbare 
energie per bank actief in België. 
Ze zijn alfabetisch geordend.



1.1.1 Argenta
De Argenta Bank, de holding maatschappij van de Argenta Groep, is de vijfde grootste financiële instelling van België. 
Naar eigen zeggen bestaat haar kernactiviteit uit het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten, kredieten en 
verzekeringen. 

Van Argenta zijn geen investeringen via leningen noch via uitgiftes van aandelen of obligaties in de onderzochte bedrijven, 
teruggevonden.

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van Argenta 30 miljoen dollar in 
fossiele brandstoffen en 1 miljoen dollar in hernieuwbare energie.

•	Aandelen
Argenta’s gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen in de geselecteerde bedrijven in de sector hernieuwbare 
energie, daalde in de tweede periode van het onderzoek 6%. Gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen in 
fossiele brandstoffen daalden met 31%. In het geheel van investeringen via aandelen bij Argenta, steeg het aandeel in 
hernieuwbare energie met 1%, terwijl het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen daalde met 2%. 
Argenta’s investeringen in fossiele brandstoffen volgden over het algemeen de evolutie van de gemiddelde marktkapi-
talisatie van de geselecteerde bedrijven. Vanaf 2011 is er een scherpe daling geweest in de investeringen van Argenta via 
aandelen in fossiele brandstoffen.  

Argenta’s investeringen via aandelen in hernieuwbare energie stegen tijdens de economische crisis en daalden in 2011. 
Vanaf 2014 stegen ze weer.

Argenta liet aan het onderzoeksteam weten dat ze hadden gedivest uit enkele bedrijven die hun inkomsten halen uit 
fossiele brandstoffen. De informatie was niet gedetailleerd genoeg om in de onderzoeksgegevens op te nemen. Maar de 
evolutie van Argenta’s investeringen via aandelen beantwoordt wel aan dit beeld. 

1.1.2 Belfius Bank
Bij de bespreking van de cijfers van Belfius is er een belangrijk element dat we mee in rekening moeten brengen. 
Belfius komt voort uit het vroegere Dexia. Dexia diende twee maal gered te worden door de belastingbetaler tijdens de 
financiële crisis. Een eerste keer in 2008 en een tweede keer in 2011. Bij de tweede redding werd het gezondere deel 
van de Belgische activiteiten afgezonderd van de Dexia Holding en op 1 maart 2012 ondergebracht in een nieuwe bank: 
Belfius. Deze bank is 100% in handen van de overheid. Deze gebeurtenissen vonden plaats gedurende de onderzoeks-
periode. 

Voor Belfius kijken we naar de financieringen die Belfius zelf heeft toegewezen sinds 2012, maar ook naar de financie-
ringen die voor 2012 door de Dexiagroep toegewezen werden, maar bij de overgang van Dexia naar Belfius op de balans 
van Belfius terechtkwamen. Financieringen van Dexia voor 1 maart 2012 die niet op de balans van Belfius terecht zijn 
gekomen, worden niet mee in rekening gebracht. Zo zijn er in deze studie voor Belfius geen gegevens over het beheer 
van aandelen, aangezien de vroegere vermogensbeheerder Dexia Asset Management van Dexia in februari 2014 verkocht 
is aan het Amerikaanse New York Life Investments en sindsdien Candriam heet. In andere onderzoeken van FairFin 
wordt wel naar de vermogensbeheerder Candriam gekeken omdat die de huisfondsen van Belfius blijft leveren. Maar in 
de methodologie van dit onderzoek wordt enkel gekeken naar vermogensbeheerders die deel uitmaken van de groep of 
fondsen waar de groep eigenaar van is. 

Tussen 2004 en 2014 bedroeg de financiering van Belfius aan fossiele brandstoffen met leningen en uitgifte van obligaties 
of aandelen 284 miljoen dollar en aan hernieuwbare energie 2 miljard dollar. In de tweede helft van het onderzoek 
financierde de bank via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties fossiele brandstoffen voor een bedrag van 144 

miljoen dollar en hernieuwbare energie voor een bedrag van 572 miljoen dollar.
Veranderingen in leningen en uitgifte van aandelen en obligaties (2004-2014), laten zien dat Belfius haar totale leningen 
en uitgifte van aandelen en obligaties voor hernieuwbare energie heeft verminderd met 60%. Tegelijkertijd voerde 
Belfius de leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor fossiele brandstoffen op met 4%.  

•	Leningen
Belfius Bank verminderde de investeringen via leningen aan de geselecteerde bedrijven in hernieuwbare energie met 
59%. In dezelfde periode verminderde ze haar investeringen in fossiele brandstoffen via leningen met 51%. De leningen 
van Belfius aan de geselecteerde bedrijven (2004-2014) laat zien dat Belfius over het algemeen tijdens de periode van 
studie meer leningen heeft gegeven aan hernieuwbare energie dan aan fossiele brandstoffen. Leningen aan hernieuw-
bare energie waren jaarlijks gemiddeld goed voor meer dan 100 miljoen euro. 

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
Belfius Bank voorzag in 63% minder dienstverlening in de vorm van uitgifte van aandelen en obligaties voor hernieuwbare 
energie in de tweede onderzoeksperiode dan in de eerste. Belfius begon pas in de tweede helft van de periode met uitgifte 
van aandelen en obligaties voor fossiele brandstoffen. De uitgifte van aandelen en obligaties aan de geselecteerde 
bedrijven (2004-2014) toont aan dat hoewel de algemene trend van uitgifte van aandelen en obligaties hernieuwbare 
energie daalde, er jarenlang geen uitgifte van aandelen en obligaties fossiele brandstoffen was. De eerste uitgifte 
fossiele brandstoffen dateert van 2014. 

1.1.3 BNP Paribas
De Franse grootbank BNP Paribas is op haar eentje ongeveer even groot als de Franse economie (en meer dan 5 keer zo 
groot als de Belgische). De Belgische bank Fortis werd na de financiële crisis verkocht aan BNP Paribas. De Belgische staat 
bezit momenteel 10,3% van de aandelen van BNP Paribas.

Als we BNP Paribas moeten geloven, neemt ze duurzaamheid erg serieus.

In 2009 verklaarde BNP Paribas: “BNP Paribas Asset Management (BNP PAM) moedigt bedrijven aan om klimaatverandering 
mee te nemen in hun besluitvorming rond investeringen.”1

In 2010 vormde BNP Paribas een Climate Change Steering Committee “om de vinger te leggen op de risico’s en kansen 
gerelateerd aan klimaatverandering en om wegen in te slaan om de transitie naar een economie met lage CO2-uitstoot, 
te steunen.” De bank onderschreef ook de Climate Principles in 2010. BNP Paribas helpt het Carbon Disclosure Project ook 
aan informatie rond CO2.2 

In 2013 verklaarde BNP Paribas: “BNP Paribas heeft van de strijd tegen klimaatverandering de hoeksteen van haar duur-
zaamheidsbeleid gemaakt. Om dit voor ecosystemen, gemeenschappen en de globale economie kritische onderwerp te 
helpen overkomen, streeft de Groep ernaar de directe en indirecte impact van haar bedrijfsactiviteiten, te verminderen. 
In de tussentijd ondersteunt de BNP Paribas Foundation wetenschappelijk onderzoek naar de fundamentele mechanis-
mes achter het klimaat en haar ontwrichting.”3 

In 2014 verklaarde BNP Paribas dat “van al haar initiatieven die ze onderneemt op vlak van milieu, de strijd tegen kli-
maatverandering prioriteit heeft. De Groep streeft ernaar de milieu-impact die indirect uit haar bankactiviteiten en 

1   BNP Paribas (2010, juli), Report on Environmental and Social Responsibility 2009, p. 12.
2 BNP Paribas (2011, mei), 2010 Corporate Social Responsibility Report, p. 14-15.

3 BNP Paribas (2014, februari),  2013 Facts and Figures, p. 53.  
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direct uit haar eigen activiteiten volgt, te reduceren. In praktijk heeft BNP Paribas 3 engagementen: de transitie naar 
hernieuwbare energie financieren, haar eigen ecologische voetafdruk verkleinen en onderzoek naar klimaatverandering 
steunen.”4  

Recentelijk verklaarde BNP Paribas dat, “[i]n 2015, het jaar van de Internationale Klimaatconferentie in Parijs, zal BNP 
Paribas een nog groter engagement opnemen voor de financiering van de enrgietransitie door alle middelen ervoor te 
mobiliseren. Op deze manier zullen we als verantwoorde bank vooruitgang maken.”5 BNP Paribas is zelfs sponsor van 
de Klimaattop.

BNP Paribas is daarnaast lid van UNEP Finance Initiative en ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment.

Tussen 2004 en 2014 financierde de bank via leningen en uitgifte van obligaties en aandelen 127,5 miljard dollar in fossiele 
brandstoffen en 14,8 miljard dollar in hernieuwbare energie.  
In de tweede helft van het onderzoek, de periode waarin BNP bovenstaande ronkende verklaringen deed, investeerde de 
bank via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties, maar liefst 56,7 miljard dollar in fossiele brandstoffen. De bank 
investeerde ook in hernieuwbare energie, maar veel minder (6,2 miljard dollar). Dit is 28% minder dan in de eerste periode. 

Het totaal aan leningen en uitgifte van aandelen en obligaties dat BNP Paribas investeerde in hernieuwbare energie, 
daalde met 28%, terwijl dergelijke investeringen in fossiele brandstoffen daalden met 20%. In het geheel van leningen en 
uitgifte van aandelen en obligaties, steeg het aandeel investeringen in hernieuwbare energie niet in de tweede helft van 
de studie. Het aandeel fossiele brandstoffen hierin steeg met 6% in de tweede helft van de studie. 
Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van BNP Paribas 5,9 miljard dollar in 
fossiele brandstoffen en 310 miljoen dollar in hernieuwbare energie. 
Dit ondermijnt de engagementen van BNP Paribas om te strijden tegen klimaatverandering en hernieuwbare energie te 
financieren. 

•	Leningen
BNP Paribas keerde 44% minder leningen aan hernieuwbare energie uit in de tweede helft van de onderzoeksperiode. 
Leningen aan fossiele brandstoffen daalden met 42%. BNP Paribas keerde meer dan 2 miljard dollar aan leningen voor 
hernieuwbare energie uit in 2006. Daarna is dat bedrag echter teruggevallen tot tussen de 300 miljoen en 1 miljard. Na een 
piek van 12 miljard in 2007, zijn leningen voor fossiele brandstoffen langzaam gedaald, tot ongeveer 2,5 miljard dollar in 
2014.

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
Uitgifte van aandelen en obligaties in hernieuwbare energie, is nooit tot boven de 1 miljard geraakt: het schommelde 
tussen de 250 miljoen dollar en 400 miljoen dollar. De piek in de financiering van hernieuwbare energie bleef niet 
duren. De uitgifte van aandelen en obligaties in fossiele brandstoffen ligt over het algemeen boven de 4 miljard. Na een 
daling in 2010 kent de uitgifte van aandelen en obligaties in fossiele brandstoffen, een verontrustend opwaarts traject.  

•	Aandelen
De totale gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen in de geselecteerde bedrijven die aan hernieuwbare energie 
toegeschreven kunnen worden, daalde bij BNP Paribas met 25% in de tweede helft van de onderzoeksperiode. Gemid-
delde jaarlijkse investeringen via aandelen in fossiele brandstoffen daalde met een kleinere 13%, maar lijken gestaag te 
dalen sinds 2010. Dit lijkt echter minder met een beleid ten aanzien van energie dan met investeringsbeleid in aandelen 
überhaupt te maken te hebben. Als gedeelte van de totale gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen, stegen 
investeringen via aandelen in hernieuwbare energie met 2%, terwijl het aandeel investeringen via aandelen in fossiele

4 BNP Paribas (2015, juni), 2014 Annual Report, p. 8-9.
5 BNP Paribas (2015, juni), 2014 Corporate Social Responsibility Report, p. 4.

brandstoffen steeg met 50%. Gemiddelde jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie via aandelen kwam niet 
boven de 400 miljoen dollar uit, terwijl investeringen via aandelen in fossiele brandstoffen altijd boven de 2 miljard 
dollar zijn geweest. 

1.1.4 Deutsche Bank
Tussen 2004 en 2014 financierde Deutsche Bank via leningen en uitgifte van obligaties en aandelen fossiele brandstoffen 
voor 102 miljard dollar en hernieuwbare energie voor 12,1 miljard dollar.

In de tweede helft van het onderzoek bedroeg de financiering van fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van 
aandelen en obligaties 53 miljard dollar en de financiering van hernieuwbare energie 5,1 miljard dollar. 

Het totaal van Deutsche Bank’s investeringen in hernieuwbare energie via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties 
liep terug met 27% in de tweede onderzoeksperiode. Financiering van fossiele brandstoffen steeg met 8%. In het geheel 
van leningen en uitgifte van aandelen en obligaties, daalde de financiering van hernieuwbare energie met 1%, terwijl 
het aandeel fossiele brandstoffen hier steeg met 13%. 

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van Deutsche Bank 12,2 miljard 
dollar in fossiele brandstoffen en 591 miljoen dollar in hernieuwbare energie. 

•	Leningen
In de tweede helft van de onderzoeksperiode, verminderde Deutsche Bank haar investeringen in hernieuwbare energie 
via leningen met 32%. Dergelijke investeringen in fossiele brandstoffen daalden ook, maar slechts met 15%. Leningen 
aan hernieuwbare energie bereikten een hoogtepunt van meer dan 3 miljard dollar in 2005. Deze zijn sindsdien niet hoger 
dan 750 miljoen dollar geweest, schommelend tussen 300 en 400 miljoen dollar. Leningen voor fossiele brandstoffen 
daarentegen, piekten in 2007 met 7 miljard dollar. Sindsien zijn ze gedaald, schommelend tussen 2 en 4 miljard dollar. 

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
In de tweede helft van de onderzoeksperiode verminderde Deutsche Bank haar uitgifte van aandelen en obligaties in 
hernieuwbare energie met 27%. Tijdens dezelfde periode bouwde ze de uitgifte van aandelen en obligaties in fossiele 
brandstoffen uit met 24%. Investeringen in hernieuwbare energie via uitgifte van aandelen en obligaties, bleef consistent laag. 
Het schommelde tussen 300 en 400 miljoen dollar, met een kleine toename in 2014. Investeringen in fossiele brandstoffen
via uitgifte van aandelen en obligaties daarentegen, liggen over het algemeen boven de 4 miljard dollar, met een 
opwaartse trend vanaf 2010. 

•	Aandelen
De gemiddelde jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie via aandelen daalden met 18% in de tweede helft van 
de onderzoeksperiode. Gemiddelde jaarlijkse investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen daalden met 20%. 
De investeringen van Deutsche Bank in fossiele brandstoffen via aandelen hebben over het algemeen de evolutie van de 
gemiddelde marktkapitalisatie van de geselecteerde bedrijven gevolgd. Gemiddelde jaarlijkse investeringen in fossiele 
brandstoffen via aandelen bedroegen 10 miljard dollar, terwijl de gemiddelde jaarlijkse investeringen in hernieuwbare 
energie via aandelen slechts tussen 2007 en 2010 boven de 1 miljard dollar uitkwam. Sinds die tijd dalen ze onder de 
500 miljoen dollar. 

1.1.5 ING Group
In september 2009 onderschreef ING Groep de investeerdersverklaring van het Corporate Climate Communiqué, net als 
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Barclays en Bank of America.6 ING heeft sindsien elke Corporate Climate Communiqué aanbevolen, meest recentelijk de 
2014 Trillion Tonne Communiqué.7

In de periode 2004-2014 financierde ING via leningen en de uitgifte van aandelen en obligaties fossiele brandstoffen 
voor een bedrag van 35,8 miljard dollar en hernieuwbare energie voor een bedrag van 4,9 miljard dollar. 
In de tweede helft van het onderzoek financierde ING via leningen en de uitgifte van aandelen en obligaties fossiele 
brandstoffen voor een bedrag van 22,4 miljard dollar en hernieuwbare energie voor een bedrag van 2,6 miljard dollar.

ING Groep vergrootte de investeringen in hernieuwbare energie via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties met 
12% van de eerste periode van het onderzoek naar de tweede. Deze kleine stijging staat in schril contrast tot de stijging 
van 67% in investeringen in fossiele brandstoffen via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties. In het geheel 
van haar totale investeringen via leningen en uitgifte van aandelen en obligaties, daalde het aandeel in hernieuwbare 
energie met 3% en steeg het aandeel fossiele brandstoffen met 4%. 

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van ING 73 miljoen dollar in fossiele 
brandstoffen en 0,1 miljoen dollar in hernieuwbare energie.

•	Leningen
De leningen van ING aan fossiele brandstoffen stegen met 53% in de tweede periode van het onderzoek ten opzichte 
van de eerste. Leningen aan hernieuwbare energie daalden met 1%. Leningen aan fossiele brandstoffen daalden licht 
in de periode van globale economische recessie, maar stegen snel daarna. Leningen aan hernieuwbare energie stegen 
in de jaren voor de crisis en daalden op het hoogtepunt van de crisis. Ze schommelden tussen 2009 en 2014, met een 
langzame opwaartse trend van 2012 tot 2014. 

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
In de tweede helft van de onderzoeksperiode, stegen ING’s diensten voor uitgifte van aandelen en obligaties voor 
hernieuwbare energie met 126%. Deze prestatie wordt min of meer ondermijnd door het feit dat ook deze diensten voor 
fossiele brandstoffen stegen met 104% en dat de algemene stijging in investeringen in hernieuwbare energie via leningen 
en uitgifte van aandelen en obligaties maar 12% was. 

Doorheen de onderzoeksperiode is de uitgifte van aandelen en obligaties hernieuwbare energie, minimaal gebleven: 
nooit boven de 250 miljoen dollar. Uitgifte van aandelen en obligaties fossiele brandstoffen nam toe tot een hoogtepunt 
in 2009. Daarna nam die al schommelend af, maar kwam nooit tot onder de 500 miljoen dollar.  

Bouwt ING Groep eindelijk haar steun aan fossiele brandstoffen af, nadat ze vanaf 2009 elke Corporate Climate 
Communiqué heeft aanbevolen? Zoja, waarom doet ze niet meer moeite om hernieuwbare energie te financieren? 

•	Aandelen
ING Groep bouwde haar aandeel in NN Groep af tot onder 50% in mei 2015. Dat is de reden dat de aandelen in de 
geselecteerde bedrijven tussen 2004 en 2014 scherp gedaald zijn.  

1.1.6 KBC Group
Tussen 2004 en 2014 financierde KBC fossiele brandstoffen via leningen en de uitgifte van aandelen en obligaties voor 

6 Copenhagen Communiqué (2009). Signatories to the Copenhagen Communiqué – 2009, online: http://www.climatecommuniques.com/About/Co
 penhagen.aspx, gezien in augustus 2015.

7 ING Groep (n.d.), “Cap carbon at 1 trillion tonnes”, online: http://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability/Sustainability-news/Snws-1/Cap-
 carbon-at-1-trillion-tonnes.htm, gezien in september 2015.

een bedrag van 2,4 miljard dollar, hernieuwbare energie voor een bedrag van 929 miljoen dollar. In de tweede helft 
van het onderzoek financierde KBC fossiele brandstoffen via leningen en de uitgifte van aandelen en obligaties voor een 
bedrag van 1 miljard dollar, hernieuwbare energie voor een bedrag van 477 miljoen dollar. 

In de tweede helft van de onderzoeksperiode zijn de totale investeringen in hernieuwbare energie via leningen en 
uitgifte van aandelen en obligaties met 5% gestegen. Tegelijkertijd daalden investeringen in fossiele brandstoffen via 
leningen en uitgifte van aandelen en obligaties met 25%. Het aandeel van hernieuwbare energie in het geheel van 
leningen en uitgifte van aandelen en obligaties, steeg met 1% en het aandeel fossiele brandstoffen daalde met 16%. 
Deze maatregelen wijzen op een sterk engagement om hernieuwbare energie te steunen en fossiele brandstoffen terug 
te dringen.

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van KBC 1 miljard dollar in fossiele 
brandstoffen en 54 miljoen dollar in hernieuwbare energie. 

•	Leningen
KBC Groep voorzag 42% minder leningen aan hernieuwbare energie in de tweede periode van het onderzoek. Leningen 
aan fossiele brandstoffen namen af met 39%. Investeringen in fossiele brandstoffen via leningen lagen zes jaar lang 
boven de 250 miljoen dollar. Investeringen in hernieuwbare energie via leningen overstegen de 100 miljoen dollar niet. 
Er was een significante dip in de leningen aan fossiele brandstoffen tijdens de economische crisis, terwijl de leningen 
aan hernieuwbare energie toen hoger lagen. Die zijn vanaf 2011 echter laag en dalend. 

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
Investeringen in hernieuwbare energie via uitgifte van aandelen en obligaties steeg met 191% in de tweede helft van de 
periode van onderzoek. Investeringen in fossiele brandstoffen via uitgifte van aandelen en obligaties daarentegen, stegen 
met 256%. De tabel laat zien dat KBC’s investeringen in hernieuwbare energie via uitgifte van aandelen en obligaties 
bereikten in 2014 een hoogtepunt van ongeveer 239 miljoen dollar bereikte. Uitgifte van aandelen en obligaties fossiele 
brandstoffen stegen tijdens de economische crisis, conform de internationale trend, en dalen sindsdien. 

•	Aandelen
Gemiddelde jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie via aandelen daalden met 14% in de tweede helft van de 
onderzoeksperiode. Tijdens dezelfde periode stegen de investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen met 33%. 
Deze investeringen zijn sinds 2007 over het algemeen hoger dan 800 miljoen dollar geweest. Investeringen in hernieuwbare 
energie via aandelen hebben de 100 miljoen dollar nauwelijks overstegen, schommelend tussen 30 en 70 miljoen dollar.

1.1.7 Triodos Bank
Triodos Bank is een pionier inzake duurzaam, ethisch en transparant bankieren en werd door de Financial Times tot 
meest duurzame bank ter wereld uitgeroepen in 2009. Triodos: “Voor de transitie naar een duurzame economie, is 
het essentieel om de vraag te reduceren, om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om massaal te investeren in 
hernieuwbare energiesystemen – en ondertussen te switchen naar brandstoffen met een lage CO2-uitstoot.”8

 
Triodos Investment Management ondertekende de Investor Statement on the Urgent Need for a Global Agreement on 
Climate Change of the Global Investor Coalition on Climate Change van 2009.9  

8 Triodos Bank (n.d.), “03 Energy & Climate”, online: https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/what-we-do/our-expertise-overview/energy-
 climate/, gezien in september 2015.
9 Global Investor Coalition on Climate Change (2009), 2009 Investor Statement on the Urgent Need for a Global Agreement, online: http://1gkvgy43ybi53fr04
 g4elpcdhfr.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/11/2009-Investmor-Statement-on-a-Global-Agreement-FINAL.pdf, gezien in augustus 
 2015, p. 11 

32 33



Triodos financierde geen fossiele brandstoffen met leningen of de uitgifte van aandelen of obligaties tussen 2004 en 2014. 
Leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor hernieuwbare energie bedroegen tussen 2004 en 2014 138 miljoen 
dollar en in de tweede helft van de onderzoeksperiode 100 miljoen dollar.

Triodos Bank voorzag in 166% meer leningen en uitgifte van aandelen en obligaties voor hernieuwbare energie in de 
tweede onderzoeksperiode, ten opzichte van de eerste. 100% van al Triodos’ financiering van de geselecteerde bedrijven 
via leningen of uitgifte van aandelen en obligaties, ging naar hernieuwbare energie. 

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van Triodos 18 miljoen dollar in 
herniewbare energie. Er waren geen investeringen in fossiele brandstoffen. 

•	Leningen
Triodos Bank investeerde 499% meer in hernieuwbare energie via leningen in de tweede periode van onderzoek. Dit 
komt voornamelijk door leningen die in 2014 werden gegeven. 

•	Uitgifte	van	aandelen	en	obligaties
Triodos Bank voorzag in 74% meer diensten voor uitgifte van aandelen en obligaties voor hernieuwbare energie in de 
tweede onderzoeksperiode dan in de eerste. Dit komt vooral door diensten geleverd in de tweede helft van 2009 en 2012. 

•	Aandelen
Veel fondsen van Triodos worden beheerd door een derde partij (Delta Lloyd Asset Management). Hierdoor is het onder-
zoek naar de aandelen van Triodos eerder gebeurd op het niveau van een fonds dan van een bedrijf. Deze informatie 
was wel minder volledig: het liet slechts investeringen via aandelen in de geselecteerde bedrijven zien vanaf 2011. 96% 
van de aandelen van Triodos in de geselecteerde bedrijven kunnen worden toegekend aan hernieuwbare energie. 
De andere 4% kunnen worden toegekend aan vormen van energie die niet in dit onderzoek zijn opgenomen. 

1.1.8 Van Lanschot Bankiers
Van Lanschot Bankiers werd in 1737 opgericht en is de oudste onafhankelijke bank van Nederland. Van Lanschot richt 
zich voornamelijk op vermogensbeheer, maar lanceerde eind 2013 in België onder de naam Evi ook een online spaar-
rekening. 

In maart 2014 verklaarde Van Lanschot dat ze verwachtte dat bedrijven de uitstoot van broeikasgassen zouden terug-
dringen: “Daarnaast verwacht Van Lanschot van haar kredietnemers dat zij er naar streven zo min mogelijk water te 
gebruiken, waterverontreiniging te voorkomen en de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen te reduceren 
(zowel relatief als absoluut)”10 

In oktober 2014 ondertekenden Van Lanschot en haar dochtermaatschappij Kempen de Global Investor Statement on 
Climate Change of the Institutional Investors Group on Climate Change. “Deze verklaring is een initiatief van UNPRI en 
benadrukt dat Kempen en Van Lanschot als financiële instellingen een positieve bijdrage aan klimaatverandering willen 
leveren.”11  

Van Van Lanschot zijn geen investeringen via leningen noch via uitgiftes van aandelen of obligaties in de onderzochte 
bedrijven, teruggevonden.

10 Van Lanschot (2014, maart), Details van het verantwoord kredietbeleid, online: https://corporate.vanlanschot.nl/media/1395/van-lanschot-vo-krediet
 beleid-7-maart-2014.pdf, gezien in augustus 2015, p. 5.
11 Van Lanschot (2014, 30 oktober), “Van Lanschot oogst waardering voor haar klimaatbeleid”, online: https://corporate.vanlanschot.nl/nl/nieuws/nieuws
 berichten/van-lanschot-oogst-waardering-voor-haar-klimaatbeleid, gezien in augustus 2015.

Tussen 2004 en 2014 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse investeringen via aandelen van Van Lanschot 99 miljoen dollar 
in fossiele brandstoffen en 3 miljoen dollar in hernieuwbare energie. 

De investeringen via aandelen in hernieuwbare energie zijn de afgelopen vijf jaar bij Van Lanschot gevoelig gedaald en 
de investeringen in fossiele brandstoffen zijn reusachtig gestegen. 

De gemiddelde jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie van Van Lanschot daalden met 91% in de tweede helft 
van de onderzoeksperiode: van 4 miljoen dollar per jaar naar 0,5 miljoen dollar per jaar.  

Investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen daarentegen, stegen met 446%: van gemiddeld 27 miljoen dollar 
naar 149 miljoen dollar. Het gedeelte van de totale gemiddelde investeringen via aandelen in hernieuwbare energie 
daalde met 11%, het aandeel van fossiele brandstoffen steeg met 18%. 

Deze resultaten zijn uitermate teleurstellend. Laten we hopen dat de engagementen van Van Lanschot en Kempen in 
2014 een merkbaar effect op hun toekomstige investeringen in fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie zullen 
hebben. 

1.1.9 VDK Spaarbank
VDK Spaarbank is een kleinere bank die vooral actief is in Oost- en West-Vlaanderen, en in uitbreiding is in Vlaams-
Brabant en Antwerpen. Bij haar oprichting in 1926 richtte de bank zich vooral op de brede arbeidersklasse, die niet 
welkom was bij de commerciële banken. Ook nu nog zegt VDK sociaal-maatschappelijk engagement hoog in het vaandel te 
houden. 

Van VDK Spaarbank zijn geen leningen noch uitgiftes van aandelen en obligaties aan de onderzochte bedrijven, terug-
gevonden. Hoewel de geïnvesteerde bedragen laag zijn, is het toch zo dat wat betreft de investeringen via aandelen, de 
investeringen in fossiele brandstoffen een stuk hoger liggen dan die in hernieuwbare energie. 

VDK Spaarbank beheerde niet direct aandelen in de geselecteerde bedrijven. Eén gemeenschappelijk fonds, het Accent 
Pension Fund, is eigendom van VDK Spaarbank wordt beheerd door een derde partij. Dit fonds bouwde haar investeringen 
in hernieuwbare energie via aandelen uit met  1,126%. In absolute termen gaat dit om 20.000 dollar. Gemiddelde jaar-
lijkse investeringen in fossiele brandstoffen via aandelen steeg met 10%: van 1,1 miljoen dollar naar 1,2 miljoen dollar. 
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