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Woord vooraf 

De financiële wereld is continu aan veranderingen onderhevig. Belangrijke voorbeelden zijn 

deregulering, internationalisering, technologische vernieuwing, consolidatie, concentratie, 

desintermediatie, off-balance sheet activiteiten, branchevervaging, de invoering van de euro (voor 

Europese banken) en conglomeraatvorming. Recentelijk zijn daar veranderingen van een heel ander 

kaliber bijgekomen: het streven naar een duurzame ontwikkeling en daaruit voortvloeiend 

maatschappelijk ondernemen. Waar het jarenlang leek dat milieu en duurzame ontwikkeling aan 

banken voorbij zou gaan, wordt het steeds duidelijker dat de wederzijdse beïnvloeding markanter 

wordt. Maar wat heeft een bankier met duurzaamheid te maken? Weinig, zeggen sommigen. Veel, 

zeggen juist anderen. Banken hebben in de economie de functie van intermediair en kunnen daarmee 

een sleutelrol vervullen in het bereiken van een duurzame samenleving. Deze rol is niet alleen 

kwantitatief, maar ook kwalitatief. Banken hebben immers invloed op de omvang van de economische 

groei en de aard van deze groei. Zorgdragen voor een duurzame ontwikkeling is maatschappelijk 

wenselijk en vormt tegelijkertijd commercieel een aantrekkelijke activiteit. Beleggers zijn in 

toenemende mate geïnteresseerd in een milieuvriendelijke bestemming van hun gelden, ondernemers 

hebben steeds meer behoefte aan speciale financieringsconstructies om hun duurzame plannen te 

realiseren en particulieren worden meer milieubewust. Deze publicatie gaat in op de vraagstukken en 

oplossingsrichtingen die zich bij een verduurzaming van het bankieren voordoen. Zo wordt aandacht 

besteed aan productontwikkeling, kredietverlening, interne milieuzorg en communicatie. Tevens 

wordt een systematische analyse geboden van de activiteiten richting duurzaamheid van 34 top 

internationale banken, zoals Citigroup, UBS en ING. 

 

De publicatie is tot stand gekomen als een vervolg op het boek ‘Sustainable Finance and Banking’ 

(2001a). ‘Sustainable Finance and Banking’ kende zijn basis in ‘Duurzaam Bankieren’ (1998) en zal 

weer resulteren in ‘Duurzaam financieren en bankieren’ (2002).1 Interessanter is dat ‘Duurzaam 

Bankieren’ volgde uit een idee in 1996 om een FMS-publicatie te schrijven. Na wat ‘ruis’ vindt dat nu 

ook eindelijk plaats. Naast alle redactieleden van FMS, ben ik in het bijzonder Wim Boonstra 

dankbaar voor de geboden ruimte en het gestelde vertrouwen. Voor mij persoonlijk is met deze 

publicatie de cirkel rond … 

 

 

Marcel Jeucken 

Utrecht, februari 2002 

                                                 
1 Voor meer informatie over deze – en andere – publicaties, zie http://www.sustainability-in-finance.com 
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1. Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 

Dat de mens zich bewust is van zijn afhankelijkheid van de omgeving gaat terug tot het begin van zijn 

bestaan. Door de jaren heen veranderden de schaal, mate en plaats van milieuproblemen en het 

bewustzijn navenant. Sinds de Industriële Revolutie kan men spreken van een georganiseerd 

milieubewustzijn. Nog geen dertig jaar geleden raakte ook de wetenschap overtuigd van de ernst van 

de milieuproblemen. Het werd duidelijk dat niet langer van incidenten gesproken kon worden. Vooral 

in de jaren tachtig werd evident dat de economische ontwikkeling, die veel voorspoed had gebracht, 

behalve tot sociale ook tot ecologische misstanden leidde. De zorg voor het milieu is inmiddels in 

wetten vertaald: de meeste landen trachten de milieuschuld te saneren en preventief handelen te 

stimuleren. 

 

Mede met oog op de Noord-Zuidproblematiek werd tien jaar geleden op politiek niveau het begrip 

duurzame ontwikkeling geïntroduceerd. Hiermee werd de nadruk gelegd op het samengaan van milieu 

en economie. Aanvankelijk werd zorg voor het milieu geïnterpreteerd als een last, als een stijging van 

de bedrijfskosten. Bedrijven werden na verloop van tijd echter attent op het bestaan van een positieve 

relatie tussen milieu en economie en gingen meer openstaan voor milieuzorg. Door een groeiend 

bewustzijn onder consumenten, producenten, werknemers en concurrenten gaan steeds meer bedrijven 

nu ook offensief met duurzame ontwikkeling om. In het bedrijfsleven begint het besef door te dringen 

dat het nastreven van duurzame ontwikkeling een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is. Er 

blijken naast aanzienlijke kostenbesparingen ook additionele opbrengsten te behalen.  

 

Eenzelfde beweging naar duurzaamheid is zichtbaar bij banken, zij het (nog) vertraagd. Dit hangt 

samen met het idee dat de banken een relatief schone bedrijfstak vormen en met de perceptie dat 

aandacht voor milieuvraagstukken een inmenging zou kunnen betekenen in de bedrijfsactiviteiten van 

relaties. Voor banken brengen milieu en duurzame ontwikkeling risico’s (bijvoorbeeld bodemsanering 

bij een klant) en kansen met zich mee (bijvoorbeeld specifieke beleggingsproducten of interne 

milieuzorg).  

 

In het bereiken van een duurzame ontwikkeling is de rol van banken aanzienlijk door de intermediaire 

rol die een bank in een maatschappij inneemt. Dit laatste verklaart de aandacht van overheden en de 

Verenigde Naties voor de activiteiten van banken met betrekking tot duurzaamheid. De interesse van 

banken voor duurzame ontwikkeling ontwikkelt zich de laatste jaren zeer snel. Diverse banken 

onderkennen het belang en de mogelijkheden van duurzaamheid (al dan niet impliciet) en hebben 

verklaringen getekend, zoals de verklaring van de ‘International Chamber of Commerce’ (ICC) en die 



  

van het ‘United Nations Environmental Program’ (UNEP), waarin zij de gemeenschappelijke en eigen 

verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van een duurzame ontwikkeling onderschrijven.  

 

Wil duurzaam ondernemen op macroniveau totstandkomen, dan is de houding van banken van groot 

belang. In een economie transformeert een bank geld naar plaats, looptijd, schaal en risico. Via deze 

intermediaire functie heeft zij invloed op de ontwikkeling van de economie. Die invloed is niet alleen 

kwantitatief, maar kan ook kwalitatief zijn, aangezien een bank invloed kan uitoefenen op de aard van 

de economische groei. Onder meer met haar financieringsbeleid schept zij mogelijkheden voor 

duurzaam ondernemen. Een voorbeeld is het vormen van specifieke fondsen, waarbij de verkregen 

middelen worden ingezet om investeringen mogelijk te maken in milieuvriendelijke of duurzame 

richting, zoals de fiscale groenfondsen. Maar de rol van banken kan ook een stap verder gaan door 

bijvoorbeeld premiedifferentiatie toe te passen, waarbij bepaalde investeringen of kredietaanvragen 

vanuit duurzaamheidoptiek aan andere rendementseisen of risicobeheer moeten voldoen.  

 

1.2 Opbouw 

Deze studie richt zich op de vraag wat de stand van zaken ten aanzien van duurzame ontwikkeling en 

bankieren is. Om deze brede vraag te beantwoorden, zullen de eerste twee hoofdstukken een breed en 

theoretisch karakter hebben. De hoofdstukken 4 tot en met 7 hebben een meer praktijkgericht karakter. 

Deze hoofdstukken leunen sterk op praktijkervaringen van Nederlandse en ook buitenlandse banken. 

In een afsluitend hoofdstuk wordt het vizier gericht op de rol van banken in een ‘duurzame’ toekomst. 

 

Hoofdstuk 2 schetst de ontwikkeling van het milieubewustzijn en het begrip duurzame ontwikkeling. 

Er wordt gestart bij de oude Grieken en er wordt een verband gelegd met de ontwikkeling van 

milieubeleid in de negentiende en twintigste eeuw. Hieruit zal blijken dat de mens afhankelijk is van 

zijn ecologische omgeving. Het bewustzijn van die afhankelijkheid en de invloed van het handelen 

van de mens op die omgeving en daarmee op zichzelf, zijn door de eeuwen heen gegroeid en sinds de 

jaren zestig - weliswaar met horten en stoten - in sterke mate versneld. Niet alleen het 

milieubewustzijn is geëvolueerd; ook in het milieubeleid van de overheid zijn trends waar te nemen, 

waarbij getracht wordt milieu en economie in symbiose te brengen.  

 

Hoofdstuk 3 bespreekt de gevolgen voor en de rol van banken met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling. Kunnen banken, via hun intermediaire functie, een duurzame ontwikkeling bevorderen? 

Ofwel: is ‘duurzaam bankieren’ denkbaar, waarbij soms het milieurendement belangrijker wordt 

geacht dan het financieel rendement? Of komt men niet verder dan ‘offensief bankieren’, waarbij 

milieubewustzijn alleen vanuit een kosten- en opbrengstenperspectief wordt nagestreefd, zonder dat 

de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten en kredietverlening gegarandeerd hoeft te zijn? 



  

 

Hoofdstuk 4 gaat in op de kansen en uitdagingen die voortvloeien uit het integreren van duurzame 

ontwikkeling in bancaire producten. Zijn nieuwe producten denkbaar die voorzien in de behoefte van 

een opkomend ‘duurzaamheidsegment, dat wil zeggen bedrijven en consumenten die op een duurzame 

wijze willen investeren, beleggen of sparen? Welke kansen bieden nieuwe markten, die ontstaan door 

het nastreven van een duurzame ontwikkeling in de samenleving, voor financiering in algemene zin? 

Welke nieuwe financiële producten of constructies zijn mogelijk om via de financiering van bedrijven 

of particulieren meer investeringen in een duurzame richting te stimuleren? 

 

Hoofdstuk 5 bespreekt vervolgens de milieurisico’s voor kredietverlening, participaties en 

beleggingen. Cruciaal hierbij is dat de risico’s voor de bank voor een groot deel bepaald worden door 

de risico’s van de kredietnemende ondernemer. Kunnen er aparte methodieken worden ontwikkeld om 

dergelijke risico’s op een efficiënte en systematische wijze te analyseren en te beoordelen? Bestaat er 

daarnaast een synergie met de methodieken die gebruikt worden bij de producten die in hoofdstuk 4 

zijn besproken? 

 

De hoofdstukken 6 en 7 behandelen de ondersteunende en organisatorische activiteiten en processen 

binnen banken. Deze hoofdstukken grijpen sterk op elkaar in. Hoofdstuk 6 behandelt wat een bank 

binnen haar eigen productieproces kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Daarbij kan worden 

gedacht aan het reduceren van het energieverbruik. Hoofdstuk 7 gaat vervolgens in op het organiseren 

van de interne processen, die als doel hebben duurzaamheid aan het opereren van een bank te 

koppelen; dat wil zeggen de vraag hoe de noodzakelijke veranderingsprocessen op gang worden 

gebracht en gefaciliteerd. Communicatie is hierbij een belangrijk instrument. Naast de rol van interne 

communicatie bespreekt hoofdstuk 7 de rol van externe communicatie. 

 

Hoofdstuk 8 biedt een empirisch onderzoek naar de activiteiten van 34 internationale grootbanken en 

maakt verschillen inzichtelijk. Afsluitend richt hoofdstuk 9 het vizier op de toekomst en bespreekt de 

haalbaarheid van duurzaam bankieren en de implicaties daarvan voor de veranderingsprocessen 

binnen banken.  



  

2 Milieubewustzijn en duurzame ontwikkeling 

 
2.1 Inleiding 

De milieuproblematiek laat zich goed schetsen door de metafoor ‘tragedy of the commons’ (Hardin 

1968). Hiermee wordt een situatie bedoeld van onvoldoende onderkende schaarste, die leidt tot een 

uitputting van gronden, bevordering van erosie en meer in het algemeen te sterke doorbreking van 

kringlopen en aantasting van reproducerende systemen. De bovengenoemde metafoor wordt vaak 

gehanteerd voor de visserij. Elke visser kan zien wanneer er overbevissing is en wanneer de 

toekomstige vangstmogelijkheden gevaar lopen. ‘Tragedy of the commons’ houdt in dat elke visser de 

problemen signaleert, maar geen prikkel heeft ernaar te handelen. Immers, zijn vrijwillige 

vangstbeperking vergroot de vangsten van de andere vissers, waardoor per saldo het effect op de mate 

van overbevissing nihil is. De zee is in ieders eigendom (‘common good’) en daardoor ontstaat 

overexploitatie. Het is een klassiek voorbeeld van marktfalen, met als belangrijkste oorzaak het 

ontbreken van informatie over de schaarsteverhoudingen en de mogelijkheid of bereidheid tot 

samenwerken (het overstijgen van het individuele belang). Er is in feite sprake van een ‘prisoner’s 

dilemma’. Dit dilemma ontstaat door het ontbreken van volledige informatie over het toekomstige 

gedrag van de ander(en) en het bij gebrek aan informatie streven naar het eigenbelang op korte 

termijn, dat afwijkt van het collectieve belang op lange termijn.  

 

Met onvoldoende onderkende schaarstesituaties als basis is de kern van de milieuproblematiek 

gelegen in een gebrekkig systeem van eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende negatieve 

externe effecten (zoals milieubederf) van productie en consumptie.2 Om een optimale allocatie van 

productiefactoren te bereiken, dienen deze externe effecten in de prijzen te worden geïnternaliseerd. 

De factor milieu wordt evenwel veelal niet in beslissingen meegenomen. Prijsprikkels, maar mogelijk 

ook psychologische, wettelijke en sociale prikkels zullen er uiteindelijk voor zorgen, dat de factor 

milieu wel volledig wordt meegenomen in productie- of consumptiebeslissingen, maar de vraag is 

uiteraard of dat voor bepaalde milieucompartimenten ook op tijd is3. De overige prikkels kunnen een 

altruïstische (milieuzorg uit normbesef jegens toekomstige generaties of uit een spiritueel perspectief) 

of een egocentrische (milieueisen vanuit de overheid of afnemer) invalshoek hebben. 

                                                 
2 Eigendomsrechten zijn volledig indien er sprake is van universaliteit, exclusiviteit, overdraagbaarheid en handhaafbaarheid. Externe 

effecten zijn gebeurtenissen die een aanzienlijk voor- of nadeel hebben op een bepaalde persoon of groep van personen die niet (volledig) 

betrokken was bij de beslissing die direct of indirect leidde tot deze gebeurtenissen (Meade 1973, p. 15). Andere bronnen van 

milieuproblemen zijn imperfecte marktstructuren (zoals monopolies) en overheidsfalen. 

3 Het marktfalen kan in grote lijnen langs vier wegen gecorrigeerd worden: ten eerste door directe regulering, zoals standaarden en 

vergunningen; ten tweede door economische beleidsinstrumenten, zoals regulerende heffingen, subsidies, belasting(reductie) en 

verhandelbare emissierechten; ten derde door onderhandelingen voortvloeiende uit eigendomsrechten en ten vierde een brede categorie van 

druk en overreding, zoals jurisprudentie en convenanten, maar ook vanuit bepaalde belanghebbenden, zoals industriële afnemers, 

consumenten, NGO’s en werknemers. 



  

 

De basis voor milieubeleid (en tevens voor duurzame ontwikkeling) is dan ook terug te voeren op de 

(al dan niet impliciete) erkenning, dat milieu en economie nauw met elkaar verbonden zijn. In feite 

kan een economisch systeem niet bestaan zonder een ecologisch systeem: het ecologisch systeem is 

het hoofdsysteem, waarvan het economisch systeem een afgeleide is. Immers, het ecologisch systeem 

maakt leven mogelijk en is zowel een ‘bron’ (natuur en hulpbronnen) als een ‘put’ (ontvanger en 

verwerker van afval en andere emissies) voor een economisch systeem. Zorg voor het milieu is 

kortom een noodzakelijke voorwaarde voor elke economische activiteit en uiteindelijk voor de 

overleving van de mens. 

 

2.2 De geschiedenis van het milieubewustzijn 

Milieubewustzijn is geen nieuw verschijnsel. Reeds in de Griekse oudheid stond milieu in de 

belangstelling. De nadruk lag in het begin vooral op de natuur. Ook in bijbelse vertellingen keert het 

thema terug. De mens wordt al eeuwenlang geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen voor de 

natuurlijke omgeving. Hele beschavingen zijn erdoor uitgestorven of werden gedwongen zich te 

verplaatsen. Voorbeelden zijn de verzilting van irrigatiesystemen in het oude Mesopotamië, de 

bodemerosie en degradatie van de agrarische basis van de Maya-civilisatie, erosie van de heuvels in 

het oude Griekse Rijk, voedselschaarste in het Romeinse Rijk door uitputting van de gronden en grote 

hongersnoden en epidemieën in Europa tot de negentiende eeuw. In Afrika en Azië speelt dat ook nu 

nog (denk bijvoorbeeld aan de bosbranden in Indonesië). Deze voorbeelden hangen (naast 

bijvoorbeeld slechte hygiëne) samen met gebrekkige landbouwkundige activiteiten, die in 

onvoldoende mate rekening hielden met de draagkracht en de mogelijkheden van natuurlijke en agro-

ecosystemen. Zorg voor de natuurlijke omgeving kwam in bepaalde culturen ook reeds voor, zoals de 

leefwijzen van de Bosjesmannen in Afrika en van de Aboriginals in Australië demonstreren.  

 

Waar het bewustzijn vóór de achttiende eeuw zich op de bescherming en de erkenning van de natuur 

richtte, werden na de Industriële Revolutie de eerste tekenen van een opkomend milieubewustzijn 

zichtbaar. Allerlei industriële activiteiten en het gebruik van kolen als brandstof voor huizen leidden 

tot sterke verontreiniging van de lucht met roet, stank en zwaveldioxide met name in de grote steden. 

De eerste milieuwet dateert uit 1838 en had voornamelijk betrekking op de hygiënische situatie in 

Engeland. Vooral in de twintigste eeuw veranderden milieuproblemen in schaal en omvang. In deze 

eeuw vervijfvoudigde de wereldbevolking, vervijftienvoudigde het energieverbruik door sterk 

toegenomen productie, consumptie en mobiliteit, was er een sterke intensivering van de landbouw, 

werd de eindigheid van verschillende grondstoffen zichtbaar en werd de invloed van de mens op het 

klimaat steeds duidelijker (WRR 1992, p. 20). Manifesteerden de problemen zich eerst alleen op 

lokaal niveau (zoals hinder en plaatselijke lucht- en waterverontreiniging), later deden ze zich ook 



  

voor op regionaal, fluviaal (bijvoorbeeld vermesting) en continentaal (bijvoorbeeld verzuring) niveau 

en nu zelfs op mondiaal niveau. Daarmee is daling van de milieudruk voor meerdere vormen van 

vervuiling een mondiale zaak geworden: woestijnvorming, ontbossing, verzuring, klimaatverandering 

ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen (zie box 2.1), aantasting van de ozonlaag en 

ophoping van chemische stoffen in de voedselketens en in delen van het grondwater.  

 

Box 2.1 De klimaatproblematiek 

Bepaalde natuurlijke stoffen in de atmosfeer zorgen voor een broeikaseffect. Dit broeikaseffect maakt 

leven op aarde mogelijk. Sinds de industriële revolutie is de uitstoot van door mensen geproduceerde 

broeikasgassen echter zodanig toegenomen, dat men is gaan spreken van een versterkt broeikaseffect. 

Zo is de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer met 31% gestegen sinds 1750 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 2001, p. 7). Hierbij neemt CO2 een aandeel van 

circa 60% in de versterking van het broeikaseffect in. Beleid richt zich dan ook met name op CO2-

reductie. Het probleem hierbij is dat dit een stof is die zeer sterk correleert met energieverbruik en 

daarmee economische groei. Een versterkt broeikaseffect kan het ecologisch en klimatologisch 

systeem op aarde zodanig verstoren, dat een onstabiele situatie ontstaat. Zo zal volgens het IPCC 

(2001, pp. 13, 16) de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,4 tot 5,8 graden Celsius stijgen (‘beste 

schatting’ volgens de IPCC (1995, p. 5) is 2 graden Celsius) en zal de zeespiegel met 9 tot 88 

centimeter stijgen (‘beste schatting’ volgens de IPCC (1995) is 50 centimeter) tussen 1990 en 2100. 

Tussen 1890 en 1990 is de gemiddelde wereldtemperatuur reeds met 0,6 graden en de gemiddelde 

zeespiegel reeds met 0,2 meter gestegen. Per regio kunnen grote verschillen optreden. Zo zullen bij 

een bepaalde stijging van de zeespiegel grote delen van deltalanden, zoals Nederland, Egypte, 

Bangladesh, Florida in de VS en eilandgroepen, zoals de Malediven, onder water verdwijnen. Ook 

geologische gordels zullen verschuiven. Zo zou het noorden van Europa over vijftig jaar een 

belangrijk wijnbouwgebied kunnen zijn, maar het is ook mogelijk dat Europa door een nieuwe ijstijd 

wordt getroffen (indien de warme Golfstroom stil zou komen te liggen of ernstig zou afzwakken). 

Grote delen van de VS kunnen getroffen worden door enorme droogten, waardoor de graanschuur 

bijvoorbeeld niet meer gevuld kan worden.  

 

In het begin van de jaren zestig begon het gevoel van onbehagen over de ontregeling van het milieu in 

bredere groepen van de bevolking te groeien. Dit werd mede ingegeven door de conclusies en 

beweringen in het boek Silent Spring uit 19624. Het aantal milieuactiegroepen steeg in de meeste 

westerse landen vooral in de periode 1968 tot 1972 snel. Het inzicht dat een aantasting van het milieu 

het voortbestaan van de mensheid zou kunnen bedreigen, leidde tot het pleidooi voor een drastische 



  

ombuiging van het op groei gerichte economisch vooruitgangsdenken. De basis hiervoor werd gelegd 

door de Club van Rome (Meadows et al. 1972). Het rapport Grenzen aan de groei uit 1972 heeft, 

ondanks de vele kritiek op de conclusies en de onderzoeksmethodieken, een niet te onderschatten 

signalerende functie gehad en is baanbrekend geweest voor tal van ontwikkelingen op milieugebied. 

Bij meerdere overheden in diverse landen leidde het tot structurele maatregelen op het gebied van 

milieu.  

 

Na een conjuncturele inzinking ontstond in het begin en met name het midden van de jaren tachtig 

hernieuwde aandacht voor het milieu, ditmaal ook bij bedrijven. Dit was vooral ingegeven door 

milieurampen, zoals Seveso (gifwolk in Italië met besmetting van omwonenden, 1976), Sandoz 

(verontreiniging van de Rijn, Zwitserland, 1978), Lekkerkerk (een van de vele 

bodemverontreinigingaffaires in Nederland, 1980), Bophal (India, een der zwaarste giframpen met 

2.500 directe doden, 1984), Tsjernobyl (ongeval in een kerncentrale in de voormalige Sovjet-Unie met 

vele doden en ernstige gezondheidseffecten tot in West-Europa, 1986) en Exxon Valdez (grote 

olieramp voor de kust van Alaska, 1989). Naast deze incidenten staken meer sluipende problemen de 

kop op, zoals een schaarste aan schoon drinkwater, de klimaatproblematiek en het gat in de ozonlaag. 

Het werd evident dat milieudegradatie, economische groei, bevolkingsgroei en armoede in een 

internationaal perspectief met elkaar samenhangen. Dit inzicht heeft ertoe geleid het begrip ‘duurzame 

ontwikkeling’ te introduceren.  

 

2.3 Duurzame ontwikkeling 

In 1980 kwam het United Nations Environmental Program (UNEP) met een rapport, waarin voor het 

eerst (officieel) over duurzame ontwikkeling werd gesproken (United Nations 1980). Duurzame 

ontwikkeling is een lastig begrip dat tot veel spraakverwarring leidt. Het is wellicht eenvoudiger te 

definiëren datgene wat niet duurzaam is (zoals uitputting van grondstoffen en erosie van gronden). 

Het begrip kreeg bredere aandacht toen in 1987 de World Commission on Environment and 

Development (WCED) haar rapport Our Common Future uitbracht. Dit (Brundtland-)rapport legt de 

basis voor de invulling van het begrip duurzame ontwikkeling. De verwoording is de meest algemeen 

aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling geworden. De benadering is een antropocentrische, 

dat wil zeggen dat de mens centraal wordt gesteld (dit in tegenstelling tot de ecocentrische benadering 

van duurzame ontwikkeling). Naast een intragenerationele component (de Noord-Zuidproblematiek) 

is nu nadrukkelijk een intergenerationele component (de - brede - welvaartsverdeling tussen 

generaties) opgenomen. De definitie van de Brundtlandcommissie luidt als volgt (WCED 1987): 

‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de nu levende generatie 

                                                                                                                                                         
4 Zie Carson 1962. Het boek hield de wereld een schrikbeeld voor van de gevolgen van het gebruik van pesticiden en insecticiden, zoals 

DDT ter bevordering van de landbouwproductie, voor de natuur en de mens. 



  

tegemoet wordt gekomen, zonder dat daardoor de mogelijkheden van toekomstige generaties om in 

hun behoeften te voorzien, in gevaar worden gebracht.’ 

 

Om religieuze en ethische redenen vinden veel mensen, dat wij zorg moeten dragen voor toekomstige 

generaties. In sommige landen is dit aan de orde van de dag, simpelweg ten behoeve van de eigen 

overlevingsmogelijkheden. Dit kan plaatsvinden vanuit een perspectief van rentmeesterschap: wij 

hebben de aarde in beheer en moeten daar zo goed mogelijk voor zorgen. Een probleem met de 

Brundtlanddefinitie is dat onder andere niet wordt gedefinieerd wat onder ‘behoeften’ dient te worden 

verstaan. Is dat zuiver materieel of worden ook immateriële waarden bedoeld? Zo zal bijvoorbeeld de 

uitroeiing van de Afrikaanse olifant de (materiële) mogelijkheden van toekomstige generaties niet 

schaden, tenzij het (kunnen) aanschouwen van een levende olifant tot hun behoeften wordt gerekend. 

Daar ontstaat dan ook gelijk een probleem, dat vooral bij biodiversiteit een rol speelt: we kennen de 

behoeften van toekomstige generaties niet. Het begrip rentmeesterschap (al dan niet ontdaan van haar 

christelijk-ideologische betekenis) lijkt daarom een goede aanvulling op het begrip duurzame 

ontwikkeling. Hiermee komt dan nadrukkelijk ook een altruïstische houding om de hoek kijken en zou 

duurzaamheid een kruising tussen een antropocentrische en ecocentrische benadering kunnen zijn, 

waarbij de ecocentrische lading zorgt voor rentmeesterschap (en met name instandhouding van 

biodiversiteit) op de lange termijn. 

 

Duurzame ontwikkeling heeft kortom een brede context, waarin een verdelingsvraagstuk binnen een 

generatie en tussen generaties bestaat.5 Het overmatige gebruik van niet-vernieuwbare natuurlijke 

hulpbronnen door ontwikkelde landen beperkt de mogelijkheden van ontwikkelingslanden en 

toekomstige generaties. Zo legt milieuvervuiling in het heden, die groter is dan de absorptiecapaciteit 

van het ecologisch systeem, een last op toekomstige generaties met betrekking tot de schoonmaak van 

de natuur en gezondheidsproblemen. Met de rechtvaardigheidsvraagstukken zit er dus ook 

nadrukkelijk een sociaal-ethische component aan duurzame ontwikkeling. Arbeidsparticipatie en 

sociale cohesie zijn volgens velen eveneens onderdelen van deze sociale component. Aangezien deze 

publicatie zich vooral richt op ontwikkelde landen en de rol van de private sector, zal duurzaamheid 

de volgende betekenis hebben: 

 

Een proces van verandering, waarbij de richting van investeringen, de oriëntatie van 

technologische ontwikkelingen, het consumptiegedrag en de institutionele verandering zodanig 

is, dat het daarmee samenhangende grondstoffenverbruik en de daarmee samenhangende 

                                                 
5 Volgens sommigen is duurzame ontwikkeling daarom per definitie een subjectief begrip, zie bijvoorbeeld CPB 1996, p. 21-42. Een reden 

hiervoor zijn verschillen in normen en waarden en de gepercipieerde risico’s van foutief beleid die volgen uit onzekerheden over de 

draagkracht van het ecologisch systeem. 



  

milieuvervuiling de regeneratiecapaciteit respectievelijk de absorptiecapaciteit van het 

ecologisch systeem niet overtreffen.6 

 

Hoe kan een (ecologisch) duurzame ontwikkeling totstandkomen? Essentieel is dat de technologie 

bewust wordt ingezet voor de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke productieprocessen en 

producten. Von Weizsäcker (1997) bespreekt in zijn boek Faktor 4 tal van technologische 

oplossingsrichtingen die de milieudruk enorm kunnen verlagen. Naast technologische vernieuwing zal 

vraagverschuiving (veranderende preferenties van de consument) een scherpe daling van de 

milieudruk per eenheid product tot stand dienen te brengen. In dit licht bezien is duurzame 

ontwikkeling voor het bedrijfsleven een uitdaging. De groei zal in de komende jaren te vinden moeten 

zijn in de sectoren en producten met een lage milieudruk per eenheid product. Nieuwe sectoren zullen 

opkomen en andere zullen verdwijnen. Dit zal niet alleen plaatsvinden ten gevolge van milieubeleid 

(waarbij milieueffecten in de prijzen worden geïnternaliseerd - door middel van bijvoorbeeld 

vergroening van de belastingen - of door directe regulering), maar ook door vraagverschuiving, 

geïnduceerd door de consument, en aanbodverschuiving, geïnduceerd door de concurrent en de 

producent. Daarnaast hebben belangengroeperingen en ook banken invloed op vraag- en 

aanbodverschuiving. De uitdaging voor het bedrijfsleven is te anticiperen op deze ontwikkelingen en 

daarmee een duurzame samenleving te bevorderen.  

 

2.4 Van bewustzijn naar overheidsbeleid  

De Hinderwet, opgesteld in 1875, was bijna een eeuw lang de enige op lokale milieuproblemen 

gerichte wet. In 1972 kwam de Urgentienota Milieuhygiëne uit (Tweede Kamer 1972). Met deze nota 

was de wettelijke basis voor milieubeleid in Nederland gelegd. De aard van de milieuproblemen werd 

onderscheiden in water-, lucht- en bodemvervuiling en de nota benadrukte het lokale en regionale 

karakter van de problemen. Er werd uitgegaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat in 1975 door 

de OESO officieel werd gepresenteerd (OECD 1975). Op een aantal punten heeft het beleid succes 

gehad: lozing van zware metalen werd sterk gereduceerd en de emissie van zwaveldioxide werd met 

een kwart verminderd. Door economische crises verschoof de aandacht voor het milieu echter naar de 

achtergrond. In het begin en met name het midden van de jaren tachtig ontstond hernieuwde aandacht 

voor het milieu. Dit was vooral ingegeven door de eerder genoemde milieurampen. De Nederlandse 

overheid ontwikkelde eind jaren zeventig Indicatieve Meerjarenprogramma’s (IMP’s) voor de 

                                                 
6 De regeneratiecapaciteit is het vermogen van het ecologisch systeem om onttrokken grondstoffen weer aan te vullen. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt in vernieuwbare en niet-vernieuwbare grondstoffen. De regeneratiecapaciteit van een gekapt bos (een 

vernieuwbare hulpbron) met bomen die twintig jaar oud waren, is bijvoorbeeld twintig jaar. Voor olie is dat circa 150 miljoen jaar. De 

absorptiecapaciteit is het vermogen van het ecologisch systeem om milieuschadelijke stoffen over een bepaalde periode op te vangen en af te 

breken zonder dat de vitaliteit van het systeem achteruit gaat. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in voorraadvervuiling en 

stroomvervuiling. Bij voorraadvervuiling (zoals dioxine) is de absorptiecapaciteit, in de zin van afbreekcapaciteit, per definitie nihil of 

verwaarloosbaar. Bij stroomvervuilers zijn geaggregeerde emissies van bedrijven pas niet duurzaam als de absorptiecapaciteit over een 

bepaalde periode onvoldoende is. Voor duurzaamheid is het streven naar nulemissie dan ook uitsluitend noodzakelijk bij voorraadvervuilers. 



  

verschillende milieusectoren om meer inzicht te krijgen in de effecten van de in omvang toegenomen 

milieuwetgeving (Ministerie van VROM 1985). Het beleid verschoof daarmee van curatief 

(Urgentienota) naar preventief. 

 

Naar aanleiding van het Brundtlandrapport en het in 1988 door het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM 1988) uitgebrachte rapport Zorgen voor morgen kwam het 

Kabinet in 1989 met het eerste NMP (Nationaal MilieubeleidsPlan; Ministerie van VROM 1989). Het 

NMP heeft duurzame ontwikkeling als uitgangspunt. Om die reden is het sociaal-economisch 

regeringsbeleid vanaf dat jaar uitgebreid met een zesde pijler: milieubeleid gericht op een duurzame 

economische groei. Een andere beleidsontwikkeling is de in 1997 verschenen Kabinetsnota Milieu en 

Economie (Ministerie van VROM, EZ, LNV en V&W 1997). Deze nota richt zich op de 

mogelijkheden om milieu en economie samen te smelten (‘econologie’): win-winsituaties. Daartoe 

zijn tal van zogenoemde boegbeelden en perspectieven in de nota opgenomen, die laten zien dat 

milieu en economie zeer wel met elkaar kunnen samengaan. De verdere vergroening van het 

belastingstelsel is een voortvloeisel uit deze nota (Tweede Kamer 1997). Inmiddels is ruim 15% van 

alle belastinginkomsten van de Nederlandse overheid ‘groen’. 

 

In 2001 is het vierde NMP verschenen. Dit beleidsdocument legt grotere nadruk op de samenhang 

tussen economische, sociale en milieuvraagstukken, kijkt vooral naar de lange termijn (dertig jaar 

vooruit), adresseert een aantal hardnekkige milieuproblemen, waaronder biodiversiteit en 

klimaatverandering en spreekt over de noodzaak van het wegnemen van systeemfouten uit de huidige 

maatschappelijke ordening en instituties (Ministerie van VROM 2001). Voor de meest vervuilende 

stoffen is er in Nederland over de afgelopen decennia een absolute ontkoppeling van de groei van het 

BNP en de ontwikkeling van de milieudruk. Biodiversiteit en klimaatverandering blijven 

problematische thema’s. Andere knelpunten van het Nederlandse milieubeleid zijn de energie-

intensieve Nederlandse economie, de hoge bevolkingsdichtheid, het vervoer en de intensieve 

veehouderij (RIVM 2000). Een aantal knelpunten is slechts door middel van internationale 

samenwerking op te lossen. Box 2.2 gaat kort in op Europees milieubeleid. 

 

Box 2.2 Europees milieubeleid 

Voor Nederland spelen vooral ook Europese verdragen een belangrijke rol. De juridische basis voor 

milieubeleid binnen de Europese Unie was tot de jaren tachtig zwak. In 1973 werd het eerste 

Europese milieuprogramma aangenomen. Via de vaststelling van de Europese Akte in 1985 werd de 

noodzakelijke juridische basis gelegd voor Europees milieubeleid. In 1993 verscheen het vijfde 

milieuactieprogramma, getiteld ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’ (Euorpean Union 1993). 

Voor het Nederlandse milieubeleid is een aantal beginselen leidend, die voortkomen uit Europese 



  

verdragen. Deze beginselen zijn: 

•  het voorzorgsbeginsel: bij onvoldoende kennis dienen die activiteiten plaats te vinden die het 

milieu het minste belasten; 

•  het beginsel van preventief handelen: ter voorkoming van onomkeerbare schade en ter reductie 

van de afvalstroom op de productielocatie; 

•  het subsidiariteitsbeginsel: milieubeslissingen en -handhaving zijn aangewezen op het laagst 

geschikte overheidsorgaan, dat wil zeggen van gemeente, naar provinciaal, naar nationaal, naar 

Europees, naar mondiaal niveau; 

•  het beginsel van kosteneffectiviteit, economische efficiëntie en juridische efficiëntie; 

•  het beginsel ‘de vervuiler betaalt’: de veroorzakers van vervuiling dienen de kosten van 

milieubeschermende maatregelen en ‘schoonmaakoperaties’ te betalen7; 

•  het beginsel van streven naar een hoog beschermingsniveau: hierbij dient rekening te worden 

gehouden met regionale verschillen; 

•  het beginsel dat milieueisen in de andere taken van het Gemeenschapsbeleid geïntegreerd 

dienen te worden.  

 

Zowel internationaal als nationaal wordt de wederzijdse afhankelijkheid van economisch en 

milieubeleid steeds meer gezien. Dit blijkt onder meer uit de verschuiving in het soort instrumenten 

van milieubeleid. In de eerste jaren was het milieubeleid sterk gericht op directe regulering (het 

opleggen van normen, gesteund door sancties) en sanering en werd gebruikgemaakt van 

vergunningen, geboden en verboden. Sinds het einde van de jaren tachtig krijgen de individuele 

bedrijven en burgers meer vrijheid. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van economische 

instrumenten (financiële prikkels voor de producent en/of consument), zoals de ecotaks en 

verhandelbare emissierechten. Er wordt kortom – binnen steeds stringenter wordende kaders - steeds 

meer aan de markt overgelaten. 

                                                 
7 Dit is veelal in overeenstemming met het beginsel van brongerichte maatregelen. Het is voor milieubeleid van belang een onderscheid te 

maken tussen lokale, regionale of mondiale vervuiling. Uit welvaartsoogpunt dient bestrijding van vervuiling in beginsel bij de bron plaats 

te vinden. Bij grensoverschrijdende vervuiling, zoals in ieder geval bij mondiale vervuiling, is samenwerking tussen landen een vereiste voor 

een welvaartsoptimum. 



  

3 Duurzaamheid: een bijzondere rol voor banken 

 
3.1 Inleiding 

Uit voorgaande hoofdstukken komt een duidelijke trend naar voren. Zorg voor milieu en daaruit 

voortvloeiend het streven naar een duurzame samenleving is geen modegril, maar het lijkt te gaan om 

een onomkeerbaar proces. Ondernemingen spelen, gedwongen of vrijwillig, op diverse manieren op 

deze trend in. Ook banken worden met deze ontwikkeling geconfronteerd of geven er vorm aan. Wil 

duurzaam ondernemen op macroniveau totstandkomen, dan is bovendien de houding van banken van 

groot belang. In een economie heeft een bank een intermediaire functie. Zij transformeert geld naar 

plaats, tijd, schaal en risico. Via deze intermediaire functie heeft zij invloed op de ontwikkeling en 

richting van de economie. Die invloed is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Onder meer 

met haar financieringsbeleid schept zij als het ware de mogelijkheden voor duurzaam ondernemen. 

Daarnaast heeft zij invloed via haar provisiebedrijf (bijvoorbeeld via beleggingsadviezen). Bovendien 

hebben banken een groot comparatief voordeel ten gevolge van de kennis en informatie die zij van 

sectoren, wetgeving en marktontwikkelingen hebben. Banken kunnen deze instrumenten en kennis 

gericht inzetten om een duurzame ontwikkeling te stimuleren. Het is een kwestie van wil en visie. Een 

bank moet dit trachten in te vullen zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten of als een 

verlengstuk van de overheid te gaan functioneren (in de zin van het handhaven van wetten). 

Bovendien zijn ook banken gebonden aan marktomstandigheden. De vraag is dan ook hoever de 

gerichte stimulering door banken kan gaan. 

 

3.2 Banken en hun functie in een economie 

Banken bestaan in vele soorten en maten, waarbij het onderscheid met andere financiële 

dienstverleners in uiteenlopende gevallen steeds verder vervaagt. Zo bestaan er spaarbanken, die 

gericht zijn op het aantrekken en doorsluizen van spaargelden. En daarnaast universele banken, die 

actief zijn op het terrein van persoonlijke kredieten, handel in schuldbewijzen, verstrekken van 

hypotheken, treasury, effectenhandel et cetera. Een typische universal bank is georganiseerd rondom 

drie clusters van activiteiten: retail banking (zijnde commercial en private banking), investment 

banking (zijnde corporate of wholesale banking en market making) en vermogensbeheer (management 

van contractuele spaargelden).8 Hier kunnen in voorkomende gevallen nog activiteiten als leasing en 

verzekeren worden toegevoegd. Waar in de VS over bankieren wordt gesproken, wordt veelal 

commercial banking bedoeld. In Europa wordt vaak de brede universal bank bedoeld. Het zijn echter 

schuivende panelen en enig pragmatisme is dan ook op zijn plaats. Daarom wordt hier een bank als 

                                                 
8 Retail banking bestaat uit activiteiten gericht op particulieren en het MKB; corporate banking bestaat uit activiteiten gericht op grote 

bedrijven.  



  

een instelling of financieel conglomeraat opgevat die op elk van bovenstaande terreinen actief kan 

zijn.  

 

Als financieel intermediair tussen marktpartijen heeft een bank vier belangrijke functies. Ten eerste 

transformeert zij geld naar schaal. Het overschot van een geldaanbieder is immers veelal niet gelijk 

aan het tekort van een geldvrager. Ten tweede transformeert een bank geld naar looptijd. Crediteuren 

kunnen vooral een kortlopend vermogensoverschot hebben, terwijl debiteuren veelal een langlopende 

vermogensbehoefte hebben. Ten derde transformeren banken geld naar plaats en/of tijd. Immers, een 

bank brengt het geld van de aanbieder in bijvoorbeeld Maastricht bij de vrager in bijvoorbeeld 

Groningen. Daarnaast maakt zij de transfer van geld tussen generaties mede mogelijk. Tenslotte 

zorgen banken voor een transformatie van risico. Banken zijn in de regel beter in staat de risico’s van 

verschillende beleggingen te beoordelen dan de afzonderlijke huishoudingen die daarvoor hun gelden 

beschikbaar hebben. Banken zijn daarnaast door hun grotere omvang beter in staat de risico’s te 

spreiden. De hierboven besproken intermediaire functie betreft vooral het bij elkaar brengen en op 

elkaar doen aansluiten van besparingen en investeringen. Meer en meer wordt de intermediatie 

verruimd naar het bijeenbrengen van vragers en aanbieders van geld. Hier staan dan geen rente-

inkomsten, maar provisie-inkomsten tegenover. Het gaat hierbij om vormen van securitisatie, die 

zowel door bedrijven als door banken zelf worden toegepast. Vooral in de VS doet zich dit sterk voor. 

 

3.3 Aanleidingen tot duurzaamheid bij banken 

Waarom zullen banken duurzame ontwikkeling in hun activiteiten integreren? Enerzijds bestaat 

daartoe druk vanuit de overheid (regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld energiebesparing), de 

samenleving, concurrenten en klanten (vraag naar relatief milieuvriendelijke financiële producten). 

Anderzijds bestaan er interne drijfveren, die voortkomen uit de kerndoelstelling en identiteit van een 

bank. Om dit te kunnen begrijpen is het noodzakelijk een beeld te krijgen van de milieudruk van 

banken. Hiervoor dient een onderscheid te worden gemaakt in interne en externe vraagstukken. 

Interne issues zijn gerelateerd aan de productieprocessen binnen banken, terwijl externe issues 

samenhangen met de producten van banken. 

 

Wat betreft de interne milieudruk zijn banken relatief schoon. De uitstoot van vervuilende stoffen 

(zoals CO2) en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (zoals water) is van geheel andere omvang 

dan bij industriële bedrijven. De omvang van banken maakt de interne milieudruk in absolute zin 

echter toch nog aanzienlijk. Energieverbruik is hierbij veelal de belangrijkste factor. Credit Suisse 

geeft bijvoorbeeld aan dat energieverbruik een gewicht heeft van 90% in de cumulatieve milieudruk 

van de bank. De potentiële energiebesparingen zijn enorm, zowel in milieu- als financiële termen. 

Ook op andere terreinen zijn banken actief, zoals water en transport.  



  

 

Maar hoe staat het met de milieudruk van de producten van banken? Het probleem is hier dat, in 

tegenstelling tot de producten van industriële bedrijven, de producten van banken zelf niet vervuilend 

zijn. Het zijn de gebruikers van de bancaire producten die het milieu schade kunnen toebrengen. De 

milieudruk van bancaire producten is hierdoor moeilijk te kwantificeren. Bovendien zou milieuzorg 

door banken een inmenging in de activiteiten van klanten betekenen. Grofweg kunnen twee posities 

worden ingenomen ten aanzien van de externe milieudruk van banken. Enerzijds dat alle vervuiling 

veroorzaakt door klanten een verantwoordelijkheid voor de bank is en anderzijds dat dit een volledige 

verantwoordelijkheid van de klanten is (immers de producten zelf vervuilen niet). In het eerste geval 

is de externe milieudruk haast zo groot als de geaggregeerde milieudruk van de economie. In het 

tweede geval is de externe milieudruk van banken nihil. Uiteraard zijn beide posities te extreem. De 

waarheid ligt in het midden en is daarmee gelijk het spanningsveld waarbinnen banken dienen te 

opereren.  

 

3.4 Een gerichte intermediatie? 

De in paragraaf 3.2 vierde genoemde functie van banken was een transformatie van risico. Vooral 

deze functie zal voor het bereiken van een duurzame samenleving belangrijk kunnen zijn. Tussen 

vragers en aanbieders van geld bestaat informatieasymmetrie onder meer met betrekking tot 

milieuaspecten. Banken hebben de beschikking over een omvangrijk en efficiënt 

kredietverleningapparaat en hebben daardoor een comparatief voordeel in informatie (ten gevolge van 

de kennis die zij van sectoren, wetgeving en marktontwikkelingen hebben). Door een (in beginsel) 

goed zicht op milieu- en financiële risico’s vervullen banken daarmee een belangrijke rol in het 

reduceren van die informatieasymmetrie tussen marktpartijen. Een bank kan aan het reduceren van die 

onzekerheid een waardering (prijs) geven. Tariefdifferentiatie naar duurzaamheidaspecten is daarmee 

gerechtvaardigd uit informatie- en risicoperspectief. De mogelijkheden tot tariefdifferentiatie worden 

nog verruimd, indien banken door een relatief ‘goed’ gekwalificeerde kredietportefeuille - uit oogpunt 

van milieurisico’s - goedkoper middelen kunnen aantrekken. Banken kunnen nog een belangrijke stap 

verder gaan door tariefdifferentiatie toe te passen op basis van de wil een duurzame ontwikkeling te 

stimuleren. De eerste vorm van premiedifferentiatie zal risicogebonden premiedifferentiatie genoemd 

worden; de tweede meer ideologische vorm zal niet-risicogebonden premiedifferentiatie genoemd 

worden. Indien banken premiedifferentiatie toepassen met betrekking tot milieuaspecten, zullen 

relatief minder milieubelastende ondernemers hun activiteiten goedkoper kunnen financieren. Indirect 

stimuleren banken dan een ontwikkeling ten gunste van duurzaamheid. De vraag is uiteraard hoeverre 

hier in de praktijk sprake van is c.q. sprake kan zijn. De Triodos Bank is een voorbeeld van een bank 

die dit idee toepast (box 3.1).  

 



  

Box 3.1 Duurzaam bankieren en de Triodos Bank 

De Triodos Bank komt voort uit de Stichting Triodos, die is opgericht in 1972. De Stichting Triodos 

bemiddelde tussen particulieren en mensen die behoefte hadden aan financiering voor kleinschalige 

projecten, die in de ogen van de stichting een vernieuwend karakter en een maatschappelijke 

toegevoegde waarde hadden en niet in aanmerking kwamen voor traditionele financiering. 

Regelgeving legde aan deze semi-bancaire activiteiten echter beperkingen op, zodat in 1980 de 

Triodos Bank werd opgericht. Er werden kredieten verstrekt aan alternatieve bedrijven die naast een 

economisch doel een ideologisch doel hadden. Dit werd onder andere mogelijk gemaakt doordat de 

spaarders van het eerste uur geen rente wensten te ontvangen. Erkenning door de grotere 

Nederlandse banken werd na zes jaar bereikt, toen de Triodos Bank had aangetoond zichzelf nog 

steeds te kunnen bedruipen, een aanzienlijke groei doormaakte en de eerste dividenden uitkeerde.  

 

Sinds 1990 heeft zich een snelle volumegroei afgespeeld. Het balanstotaal van de Triodos Bank was 

eind 2000 opgelopen tot ruim 617 miljoen euro. Daarboven beheert de Triodos Bank circa 260 

miljoen euro aan vermogen via onder andere haar Triodos Groenfonds, Triodos Meerwaardefonds en 

Triodos Bank Duurzaam Vermogensbeheer. Kredietverlening vindt vooral plaats in de sectoren 

natuur en milieu (26%), sociale economie (17%) en non-profit en cultuur (34%). Een aantal grote 

financiële instellingen waaronder Achmea, Delta Lloyd, Friesland Bank, PGGM, Rabobank en SNS 

Reaal Groep (gezamenlijk 33%) - heeft sinds 1996 een belang in de Triodos Bank. Inmiddels heeft de 

Triodos Bank vestigingen in Nederland, België en het VK.  

 

Voor alle reguliere spaarrekeningen hanteert de Triodos Bank de eis, dat zij slechts projecten en 

ondernemingen financiert die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving (de 

zogenoemde ‘koplopers’ binnen een sector). Naast de reguliere spaarrekeningen heeft de Triodos 

Bank een aantal bijzondere rekeningen. Een interessant voorbeeld is de ‘Triodosspaarrekening met 

rentebestemming’, waarbij minimaal 1,5 procentpunt van de rente aan een door de spaarder zelf 

gekozen doel wordt geschonken.  

 

Enkele (kleinere) banken bekijken of een gerichte premiedifferentiatie mogelijk is. Daarbij gaat het 

niet zozeer om (milieu)risico’s, maar meer om een bewuste vormgeving van een gerichte bijdrage aan 

een duurzame samenleving (niet-risicogebonden premiedifferentiatie). Immers, tegenover 

milieurisico’s kunnen sterke financiële zekerheden of een gezond bedrijf staan. Het financiële risico 

voor de bank kan dan bijvoorbeeld gering zijn, terwijl het risico voor het milieu aanzienlijk is. 

Bovendien kunnen ook milieuvriendelijke bedrijven met milieurisico’s (zoals ongevallen, waarbij 

grote milieuschade ontstaat en waarvoor het bedrijf aansprakelijk is) geconfronteerd worden. Het 

initiatief gaat verder dan risicogebonden premiedifferentiatie (op basis van de milieurisicograad van 



  

bedrijven), aangezien het de milieuvriendelijkheid of de duurzaamheid van bedrijven (eventueel 

relatief ten opzichte van de bedrijfstak) vooropstelt. Daarbij kunnen dus financieel gezonde bedrijven 

geweerd of met een hoger tarief geconfronteerd worden. De vraag is of dit het overschrijden van een 

grens is die de bedrijfscontinuïteit van banken in gevaar brengt. Dit hoeft niet het geval te zijn. Zeker 

niet indien alle banken aan het initiatief meedoen (alhoewel het initiatief ‘free rider’-gedrag van 

andere banken uitlokt). Daarentegen kan het als probleemloos worden ervaren dat andere banken 

bepaalde – op (lange termijn) meer risicovolle - bedrijven wel financieren. Dat vindt nu ook al plaats.  

 

De Co-Operative Bank in Engeland is een voorbeeld op het vlak van gerichte premiedifferentiatie.9 

Zij wil onder andere investeringen in tabaksproductie voorkomen en meer investeringen in 

milieuvriendelijke projecten inzetten (Delphi/Ecologic 1997). Daartoe heeft zij een methodiek 

ontwikkeld die bedrijven toetst op hun bijdrage aan duurzaamheid (de zogenoemde ‘Natural Step’). 

Dergelijke bedrijven komen vervolgens in aanmerking voor gunstige rentetarieven, dat wil zeggen een 

hogere rente op sparen en een lagere rente op lenen. De cumulatieve besparing voor een ondernemer 

kan daarmee oplopen tot circa 30% van reguliere banktarieven (Green Futures 1998a). 

 

3.5 Duurzaam bankieren 

Ten aanzien van deze laatste vraagstukken zijn met betrekking tot duurzame ontwikkeling diverse 

fasen te onderscheiden die op individuele banken van toepassing zijn. Dergelijke fasen volgen voor de 

meeste banken een vast patroon. Er kan echter niet altijd van fasen gesproken worden. Enerzijds kan 

een ‘nicheplayer’ meteen vanaf de oprichting - min of meer - duurzaam opereren. Anderzijds wekt het 

de impressie van het bestaan van een eindpunt. Zoals opgemerkt in paragraaf 3.3 dient duurzaam 

ondernemen (duurzaam bankieren) niet statisch opgevat te worden. De inhoud ervan zal een continue 

herijking ondergaan. In plaats van fasen kan ook worden gesproken van houdingen of schillen, waarin 

banken en/of afdelingen zich bevinden. Het concept van schillen, houdingen of fasen wordt 

uitgewerkt in figuur 3.1. Elke schil (van binnen naar buiten werkend) omvat de voorgaande schil. Dat 

wil zeggen dat duurzaam bankieren ten minste de elementen bevat van preventief en offensief 

bankieren. In een dynamisch perspectief zullen de houdingen veelal op te delen zijn in fasen. Om die 

reden wordt in het vervolg gesproken van fasen. Elke bank doorloopt in beginsel in de tijd elke fase in 

figuur 3.1 van binnen naar buiten. De fasen gelden voor banken als geheel, alhoewel eenzelfde 

onderverdeling voor afdelingen binnen banken gemaakt kan worden.  

 

                                                 
9 De Co-operative Bank is in 1872 opgericht als een coöperatieve organisatie. Sinds 1991 is de bank erin geslaagd haar klantenaantal te 

doen toenemen van minder dan een miljoen naar meer dan 2 miljoen klanten. Haar ecologische en ethische positionering heeft bijgedragen 

aan deze relatief sterke groei. De bank heeft een marktaandeel van 3 procent in de Britse bancaire markt en haar totale activa bedragen 10,6 

miljard euro (eind 2000).  



  

Figuur 3.1 Een typologie van bankieren en duurzame ontwikkeling 

Defensief bankieren 

De eerste fase is defensief bankieren. In deze fase is een bank volgend en tracht zij elke 

overheidsmaatregel ten aanzien van milieu en duurzame ontwikkeling tegen te houden, omdat het 

directe of indirecte eigenbelang geschaad dreigt te worden. Kostenbesparingen op het vlak van interne 

milieuzorg worden in deze fase niet gezien en alle milieuwetten en -regelgeving worden beschouwd 

als een bedreiging voor het bedrijf. Er wordt uitsluitend curatief opgetreden. Zorg voor het milieu 

leidt in deze visie kortom slechts tot kosten, terwijl er zeker geen geld aan te verdienen valt. Een 

onderdeel van de defensieve fase is geen interesse. Men is als het ware blind voor de kansen en de 

bedreigingen.  

 

Preventief bankieren 

De tweede fase, die van preventief bankieren, onderscheidt zich van de vorige fase, doordat potentiële 

kostenbesparingen wel worden gezien. Preventief bankieren is voor de meeste banken onontkoombaar 

omdat de politiek en belangengroeperingen met behulp van milieuwetten, jurisprudentie en 

regelgeving (in)direct randvoorwaarden opleggen aan de activiteiten van een bank. In deze fase zullen 

de potentiële opbrengsten, risico’s en kosten die aan dergelijke milieurandvoorwaarden zijn 

verbonden in het alledaagse bancaire bedrijf worden geïntegreerd. Een bank gaat in deze fase echter 

niet verder dan de milieuwetten die op dat moment bestaan, of die in de nabije toekomst zijn te 

verwachten. De houding is niet langer defensief, maar wel enigszins passief: beperking van risico’s en 

aansprakelijkheden extern en besparing van productiekosten intern. Preventieve banken kijken 

uitsluitend naar de interne processen, zoals interne milieuzorg en kredietrisicosystemen. UBS bracht 

haar energieverbruik in Zwitserland bijvoorbeeld terug met 18% tussen 1990 en 1997 (UBS 1999, p. 

11) en de cumulatieve energiebesparingen voor NatWest bedroegen 64 miljoen euro tussen 1991 en 

1995 (NatWest Group 1998, p. 5). Toonaangevende banken, zoals NatWest Bank (sinds 2000 dochter 

van Royal Bank of Scotland), ING, Bank of America en Deutsche Bank, hebben daarnaast 

bijvoorbeeld hun milieurisico’s beperkt door controlelijsten voor kredietrisicobeoordeling in te voeren 

duurzaam bankieren

preventief bankieren

offensief bankieren

defensief bankieren

 



  

ten aanzien van milieurisico’s.  

 

Offensief bankieren 

In de derde fase, offensief bankieren, bekijken banken naast hun interne ook hun externe activiteiten 

(processen respectievelijk producten). Men ziet nieuwe marktmogelijkheden liggen, zowel op het vlak 

van specifieke producten als met betrekking tot nieuwe markten, zoals de snelgroeiende markt voor 

milieutechnologie. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van duurzame beleggingsfondsen (zoals de 

Storebrand Scudder Environmental Value Fund), de financiering van duurzame energie (zoals wind 

en zonne-energie door de Rabobank) en de ondertekening van de UNEP verklaring (door bijvoorbeeld 

Bank Austria, Kenya Commercial Bank Group en Citigroup; zie hoofdstuk 7). Banken zullen ook over 

hun activiteiten rapporteren en verantwoording afleggen via milieuverslagen (zie bijvoorbeeld de 

milieuverslagen van Bank of America, Credit Suisse, ABN AMRO en Lloyds TSB).10Offensieve 

banken zetten dergelijke vrijwillige stappen, indien renderende marktmogelijkheden bestaan die 

kunnen concurreren met alternatieve investering- en kredietverleningmogelijkheden. De houding is te 

schetsen als proactief, creatief en innovatief en is hoofdzakelijk gericht op de buitenkant van het 

bedrijf. De extra stappen worden gezet bij het bestaan van een zogenoemde win-winsituatie op 

microniveau, waarin de extra investeringen of activiteiten ten behoeve van het milieu zichzelf binnen 

de geëiste termijn terugverdienen en het risico acceptabel is. Overigens kunnen dergelijke activiteiten 

ook duurzaam zijn. Dit is echter niet vanzelfsprekend zolang milieukosten en -schade niet in het 

economisch of prijssysteem zijn geïntegreerd.  

 

Duurzaam bankieren 

Bij duurzaam bankieren worden win-winoplossingen omarmd, maar heeft de bank als beleid om ook 

projecten met een hoger risicoprofiel, een lagere opbrengst en langere terugverdientijden te 

financieren. Daarnaast zullen geen investeringen plaatsvinden die niet duurzaam zijn. Bij duurzaam 

bankieren zijn alle activiteiten door bewust beleid duurzaam, waar dat bij offensief bankieren op 

toeval zal berusten. De bank heeft, in tegenstelling tot banken met een uit milieuoogpunt offensieve 

houding, de ambitie volledig duurzaam te handelen. Dit betekent, dat winstmaximalisatie op korte 

termijn nadrukkelijk wordt losgelaten als primaire doelstelling. Naast het gedrag is de ambitie dan ook 

een leidende factor. Duurzaam bankieren wordt als volgt gedefinieerd: 

 

Een zodanige bedrijfsvoering, dat de interne activiteiten voldoen aan de eisen van duurzaam 

ondernemen11 en dat de externe activiteiten (zoals kredietverlening en beleggingen) erop 

                                                 
10 Uiteraard kunnen ook banken in de defensieve fase naar buiten brengen dat ze milieuzorg belangrijk vinden et cetera Het risico van 

consumer backlash is hierbij echter groot, aangezien burgers steeds meer oordelen op basis van acties in plaats van woorden.  

11 Een zodanige bedrijfsvoering, dat het grondstoffenverbruik en de milieuvervuiling de aan de bedrijfsactiviteiten toe te rekenen 



  

gericht zijn duurzaamheid bij klanten en andere maatschappelijke partijen te waarderen en te 

stimuleren. 

 

Bij duurzaam bankieren gaat een bank dus vrijwillig een stap verder. Het startpunt is echter niet de 

milieuwetgeving of de marktomgeving, maar de visie op de omgeving, het doel van de organisatie en 

de rol die de organisatie in de maatschappij wil spelen. De houding is creatief, innovatief en 

duurzaam. Duurzaam bankieren zal veelal gerichte tariefdifferentiatie impliceren. Dat wil zeggen dat, 

naast tariefdifferentiatie op milieurisicogronden (een preventieve benadering), de bank een wortel-en-

stokbenadering hanteert; duurzame banken willen bepaalde ontwikkeling richting duurzaamheid 

financieel stimuleren. Het kan betekenen dat een bank niet in een financieel gezond bedrijf investeert 

indien het ecologisch ongezond is. Financiële innovaties, die gestalte krijgen door het opereren in 

brede netwerken, gericht op het om de tafel krijgen van de juiste partijen om voor een bepaald 

probleem tot een oplossing te komen, zijn een wezenlijk element van duurzaam bankieren. Daarnaast 

kunnen banken innovatiefondsen in het leven roepen of simpelweg geld schenken om een duurzame 

ontwikkeling te stimuleren. Interessante voorbeelden zijn ‘debt-for-nature swaps’ en microkredieten 

(box 3.2).  

 

Box 3.2 Debt-for-nature swaps en microkredieten 

Bij debt swaps worden hogerisicoleningen (met een hoge mate van oninbaarheid), veelal aan 

derdewereldlanden, door westerse banken verhandeld tegen een lagere ‘koers’. Ongeveer 40 procent 

van dergelijke schulden is in handen van particuliere banken. De gedachte achter de milieuruil bij 

debt-for-nature swaps is dat de lening, die ver onder haar nominale waarde noteert, geheel of 

gedeeltelijk wordt kwijtgescholden of ver onder de nominale waarde door de debiteur kan worden 

opgekocht, onder het beding dat de debiteur zijn ‘aflossing’ in eigen land milieuvriendelijk besteedt, 

bijvoorbeeld voor de aanleg van natuurparken. Deutsche Bank, Bank of Tokyo, JP Morgan en Bank 

of America zijn voorbeelden van commerciële banken die betrokken zijn geweest bij debt-for-nature 

swaps. Belangrijke drijfveren voor een bank om dergelijke swaps te doen is imago of ideologie.  

 

Van de circa zes miljard mensen op de wereld leeft circa de helft van minder dan 2 dollar per dag 

(World Bank 2000, p. 3). Deze mensen kunnen veelal niet voor reguliere financiering bij een bank 

aankloppen. Een middel dat dit echter wel mogelijk maakt, is microfinanciering. Microfinanciering 

omvat leningen, spaargelden en verzekeringen in kleine hoeveelheden. Door de beschikbaarheid van 

dergelijke financiële diensten worden de mogelijkheden voor ondernemerschap en economische 

zelfredzaamheid voor de armen verbeterd. De Triodos Bank, Rabobank, Deutsche Bank en Lloyds 

                                                                                                                                                         
regeneratiecapaciteit, respectievelijk absorptiecapaciteit, van het ecologisch systeem niet overtreffen (zie hoofdstuk 2).  



  

TSB zijn voorbeelden van banken die actief zijn in deze markt.  

 

Een duurzame bank zoekt kortom niet naar de hoogste financiële opbrengst, maar naar de hoogste 

duurzame opbrengst, terwijl de langetermijncontinuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Uiteraard 

dienen de aandeelhouders een dergelijke visie te ondersteunen. Op dit moment is dit onvoldoende het 

geval en is duurzaam bankieren voor grote financiële conglomeraten niet mogelijk. Er zijn simpelweg 

onvoldoende duurzame investeringen mogelijk op de schaal waarop dergelijke banken werken. 

Duurzaam bankieren is daarom vooralsnog uitsluitend weggelegd voor nichespelers, zoals de Triodos 

bank en de Co-Operative Bank. Voor banken die duurzaam willen gaan bankieren zijn leerprocessen 

een belangrijk onderdeel van het veranderingsproces. Ook banken die de ambitie hebben 

duurzaamheid na te streven in al hun activiteiten, maar nog niet in al hun activiteiten zo ver zijn, 

kunnen als duurzame banken aangemerkt worden. Het gaat kortom om ambitie en gedrag of ambitie 

sec. Uiteraard dient de ambitie wel extern toetsbaar te zijn en er in de tijd voldoende beweging te 

bestaan richting duurzaamheid. De vraag hoe men in de wereld wil staan en/of staat is bij duurzaam 

bankieren essentieel. 



  

 4 Duurzaamheid, markten en bancaire producten 

 
4.1 Inleiding 

Duurzame ontwikkeling heeft voor banken een belangrijke strategische dimensie, vanuit het oogpunt 

van zowel risico’s als kansen. De kansen en uitdagingen die het maatschappelijke streven naar een 

duurzame ontwikkeling voor banken met zich brengt, zijn op diverse wijzen te verdelen in meerdere 

categorieën, uiteenlopend van risicoreductie tot winstgeneratie en van puur zakelijke waarden naar 

meer ideologische waarden.  

 

Met het maatschappelijk nastreven van een duurzame ontwikkeling ontstaan er enerzijds nieuwe 

(product)markten, zoals de markt voor spaarproducten aan de passiefzijde van de bancaire balans 

gericht op een opkomende groep spaarders en beleggers die hun overvloedige financiële middelden 

bewust in een duurzame richting willen aanwenden. Anderzijds ontstaan er aan de actiefzijde van de 

balans door het maatschappelijk nastreven van een duurzame ontwikkeling nieuwe 

financieringsmarkten, zoals de markt voor waterzuiveringapparatuur en duurzame energie. Financiële 

innovaties kunnen hierbij een rol spelen, evenals het aanbieden van adviesdiensten.  

 

Duurzaamheid en bankieren wordt soms op één hoop geschaard met duurzaam beleggen (of Social 

Responsible Investing, SRI). Bij SRI wordt geïnvesteerd in een beperkte groep meer duurzame 

sectoren en/of binnen een sector de best scorende bedrijven met betrekking tot duurzaamheidcriteria. 

SRI is in veel landen sterk in opkomst en krijgt veel aandacht in de media, van het publiek en van 

banken. Om die reden start hoofdstuk 4 met een beschrijving en analyse van de ontwikkelingen en 

populariteit van SRI (paragraaf 4.2). Bij SRI gaat het veelal om investering in beursgenoteerde 

bedrijven. In Nederland is ‘groen beleggen’ zeer populair, waarbij geld wordt aangewend voor groene 

projecten. Dit is het onderwerp van paragraaf 4.3, waarmee het raakvlak met bankieren qua aard van 

financieren al sterker wordt. Paragraaf 4.4 bespreekt vervolgens het aanbod van ‘duurzaam’ geld 

door particuliere en zakelijke klanten en paragraaf 4.5 bespreekt de vraag van particuliere en 

zakelijke klanten naar ‘duurzaam’ geld. In paragraaf 4.6 wordt gekeken naar de mogelijkheden van 

banken ten aanzien van milieuadvisering aan klanten en paragraaf 4.7 gaat tenslotte in op een nieuwe 

markt voor de private sector, die samenhangt met het klimaatbeleid van de overheid.  

 

4.2 Duurzame beleggingsfondsen 

4.2.1 Inleiding 

Voor een (kleine) groep bewuste spaarders en beleggers is uitsluitend financieel rendement niet langer 

zaligmakend. Deze groep wordt sinds de jaren negentig bovendien snel groter. De opkomende 

behoefte aan een ‘breder’ rendement van spaargeld kan worden verklaard vanuit de theorie van de 



  

behoeftehiërarchie van de psycholoog Maslow (1970). Volgens deze theorie kunnen vijf hiërarchische 

niveaus van behoeften onderscheiden worden. De meeste basale behoeften zijn fysiologische 

behoeften (zoals voedsel, gezondheid en onderdak). Het tweede niveau bestaat uit 

veiligheidsbehoeften. Het derde niveau bestaat uit de behoeften aan gezelschap, liefde en aandacht. 

Het vierde niveau bestaat uit behoeften aan respect, zoals zelfrespect en respect van anderen. Het 

laatste niveau bestaat uit zelfverwerkelijking behoeften, zoals kennis, creativiteit en zelfexpressie. Het 

laatste niveau kan alleen bereikt worden indien aan de behoeften van de voorgaande niveaus is 

voldaan. Duurzaamheid bevindt zich in de hogere hiërarchie in deze piramide van behoeften. Een deel 

van de consumenten en organisaties heeft de basisbehoeften achter zich gelaten en streeft behoeften 

van een hogere orde na. Op het moment dat er voldoende mensen dergelijke behoeften gaan 

nastreven, ontstaat er een markt: de markt voor duurzame beleggingsfondsen.12 

 

Er zijn verschillende definities voor deze markt in omloop; in sommige landen wordt gemakshalve 

alles wat met ethiek of milieu te maken heeft als ‘groen’ aangemerkt en andere landen als ‘ethisch’. In 

de laatste jaren wordt de betiteling die vooral in de VS werd gehanteerd steeds meer gemeengoed: 

‘socially responsible investments (SRI)’. In de VS speelt, naast het screenen van bedrijven op milieu- 

en/of sociale criteria, ook de invloed als aandeelhouder een belangrijke rol. In Europa is dat nog veel 

minder het geval. Bovendien kent de sociale dimensie van duurzaamheid in de VS een zwaardere 

gewicht dan de milieucomponent; in Europa is dit andersom. Een ander belangrijk verschil tussen de 

VS en Europa, is dat de opkomst van SRI in de VS veel meer samenhangt met institutionele 

beleggers, terwijl het in Europa juist op de particuliere markt is gericht. Deze grenzen beginnen 

inmiddels te vervagen. Vanwege de verschillen en de betekenis die door verschillende lezers aan elke 

benaming wordt toegekend, zal in dit hoofdstuk worden gesproken over duurzame beleggingsfondsen.  

 

Duurzame beleggingsfondsen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, zogenoemde 

generaties.13 De complexiteit van het bepalen van toelaatbare investeringen neemt met deze 

generaties toe. De eerste generatie fondsen hanteert uitsluitend negatieve sociale en/of milieucriteria. 

Voorbeelden zijn geen financiering van wapenhandel, kernenergie of tabaksproductie. De tweede 

generatie fondsen hanteert positieve criteria, zoals een vooruitstrevend sociaal of milieubeleid. Bij de 

zogenoemde derde generatie fondsen worden positieve en negatieve criteria gehanteerd en gekeken 

naar de relatieve prestaties binnen een sector (de zogenoemde ‘best-of-class’-methodiek). Lufthansa 

                                                 
12 In 1995 is in Engeland een onderzoek gehouden onder ‘gewone’ beleggers. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden gaf aan sterk op 

het resultaat van bedrijven te letten. Van deze groep zei ruim 60 procent het ethische gedrag mee te wegen in de keuzen van wel of niet 

beleggen (20 procent van alle ondervraagden zei dat ethiek en milieu in hun beleggingsbeslissingen geen rol spelen). Bron: Source 1998, Nr 

13, p.14. 

13 Naast de fondsen wordt eveneens nog individueel veel geld belegd in de ‘maatschappelijk verantwoorde’ sector. Veelal loopt deze 

kapitaalstroom rechtstreeks via een tussenpersoon (zoals in het geval van private banking). Het belegde vermogen is daardoor echter zeer 

moeilijk te schatten. Hetzelfde geldt in enige mate voor institutionele investeerders. 



  

kan bijvoorbeeld hoger scoren dan KLM op milieucriteria, waardoor het in zijn bedrijfstak de 

voorkeursinvestering wordt.  

 

4.2.2 Basisbeginselen 

Duurzame beleggingsfondsen hanteren bij hun uitzettingen criteria om bedrijven op hun 

milieuvriendelijkheid, sociaal beleid en bijvoorbeeld beleid of standpunten met betrekking tot 

mensenrechten te toetsen. Dergelijke criteria kunnen op hoofdlijnen een negatief (on- of minder 

acceptabele aspecten van de bedrijfsvoering) en/of een positief (de mate van vooruitstrevendheid van 

een bedrijf) karakter hebben. De ontwikkeling van gestandaardiseerde methoden is snel verlopen en er 

bestaan gespecialiseerde bureaus die bedrijven op dergelijke criteria kunnen toetsen. Aan de hand van 

een praktijkvoorbeeld wordt in box 4.1 de werkwijze van een van de pioniers, die sinds 1960 actief is 

op dit vlak, besproken.  

 

Box 4.1 Het ASN Aandelenfonds 

 De Nederlandse ASN Bank is opgericht in 1960. Bij de ASN Bank is het stimuleren van duurzame 

ontwikkeling met behulp van financieringsstromen leidend. De omvang van het ASN Aandelenfonds 

bedroeg ultimo 2000 circa 290 miljoen euro. Het fonds behoort de laatste jaren tot de best 

presterende fondsen in Nederland. In 1999 bedroeg het rendement 52%. Sinds de oprichting in 1993 

bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement ruim 19%; het vijfjaarrendement is 31% (1996-2000). 

De keuze van een bedrijf waarin belegd zal worden, vindt plaats via twee stappen. In de eerste stap 

worden bedrijven geselecteerd op basis van ethische en milieucriteria met betrekking tot de intenties 

van bedrijven en de prestaties in het heden en het verleden. Deze criteria beperken het 

beleggingsuniversum tot circa 300 ondernemingen. In de tweede stap wordt door SNS Asset 

Management (de ASN Bank is onderdeel van de SNS Reaal Groep) op basis van economische en 

financiële criteria het beleggingsuniversum verder ingeperkt tot 75 bedrijven.  

 

De ‘bijzondere’ beleggingscriteria, die in de eerste stap worden gehanteerd, zijn op hoofdlijnen 

onder te verdelen in de volgende vier categorieën. 

1. Uitsluitingscriteria: bedrijven die direct uitgesloten worden voor belegging zijn bedrijven die zich 

bezighouden met productie of distributie van nucleaire energie en bedrijven die wapens 

produceren of daarin handelen. 

2. Voorwaardelijke criteria: de mate waarin bedrijven een integraal milieubeleid voeren (de huidige 

situatie en het beleid gericht op verbetering) en bijdragen aan een duurzame, mens- en 

milieuvriendelijke ontwikkeling van een (ontwikkelings)land.  

3. Voldoende keuze criteria: na het doorlopen van de eerste twee stappen zal bij voldoende keuze 

tevens niet belegd worden in bedrijven in de tabaks-, gok-, bio- en alcoholindustrie, in bedrijven 



  

die gebruikmaken van dierproeven en genetische manipulatie en in bedrijven die geen actieve 

aandacht besteden aan sociaal beleid. 

4. Politieke criteria: alhoewel de toetsing per bedrijf plaatsvindt, kan in bijzondere gevallen de 

(politieke) situatie in een land alsnog aanleiding geven af te zien van beleggingen, in welk bedrijf 

dan ook dat in het desbetreffende land actief is. Een voorbeeld is een veroordeling door de VN 

inzake schending van de mensenrechten. 

 

Om dergelijke informatie over bedrijven te verkrijgen wordt gebruikgemaakt van standaard 

informatiebronnen (zoals kranten en tijdschriften), milieujaarverslagen, gespecialiseerde 

onderzoeksbureaus en gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee bedrijven worden benaderd. 

Eventueel vindt een dialoog met het bedrijf of een bedrijfsbezoek plaats. Op basis van deze informatie 

wordt vervolgens een integraalscore per bedrijf opgesteld. In de scorelijst worden bedrijven 

vergeleken met het totaal van alle bedrijven en vindt classificatie plaats van bedrijven binnen een 

bedrijfstak. De doorlichting wordt periodiek herhaald ter herijking aan de situatie op dat moment.  

 

Bron: ASN Bank 2001. 

 

Bij de selectiecriteria van de duurzame beleggingsfondsen is het noodzakelijk een onderscheid te 

maken tussen de vraag welke aspecten dienen te worden meegenomen en de vraag hoe dergelijke 

aspecten gemeten en gewaardeerd dienen te worden. Het toekennen van gewichten aan individuele 

aspecten (bijvoorbeeld energieverbruik en afval) en dimensies (milieu versus sociale aspecten) en het 

aggregeren daarvan in een totaalscore is nog steeds zeer controversieel.  

 

4.2.3 Rendement en omvang 

Een vergelijking met wijdverbreide benchmarks laat een uitstekende prestatie van de duurzame 

beleggingsfondsen zien, die minimaal eenzelfde financieel rendement opleveren als vergelijkbare 

reguliere fondsen. Figuur 4.1 geeft de ontwikkeling van het Amerikaanse Domini 400 Social Index 

(dat als benchmark voor het Domini Social Equity Fund wordt gebruikt) ten opzichte van de Standard 

& Poor 500. De DSI 400 is gebaseerd op de S&P500. Ondanks dat de twee indexen aan elkaar 

gerelateerd zijn, zijn zij niet volledig vergelijkbaar. Van 1990 tot 1998 was de mediane 

marktkapitalisatie van de S&P500 circa twee keer zo groot als die van de DSI400 en is de prijs-

winstverhouding en het risico-opbrengstprofiel voor de DSI400 hoger (Robeco 1999, p10). Bovendien 

is de DSI400 overwogen in de technologie-industrie. Uit figuur 4.1 valt de outperformance van de 

DSI400 op. Indien echter correcties voor de bovengenoemde verschillen in de indexen worden 

gemaakt, is de outperformance statistisch niet significant (ibid.).  

 



  

Figuur 4.1 Financiële prestatie van ‘duurzame’ bedrijven in de VS: DSI400, 1990–2001* 

* Copyright © 2001 by Kinder, Lydenberg, Domini & Co., Inc. Reproduced by permission.  

[waarom zijn de jaartallen in de figuur onderbroken?] 

Waar de DSI400 exclusief een index voor de VS is, heeft de introductie van de wereldwijde Dow 

Jones Sustainability Group Index (DJSGI) een belangrijke verdere stap in de professionalisering van 

de SRI-markt gebracht. De componenten van de DJSGI worden geselecteerd op basis van de Dow 

Jones Global Indices en representeren de grootste duurzame bedrijven in de wereld. De circa 

tweehonderd geselecteerde bedrijven afkomstig uit 22 landen hebben een cumulatieve 

marktkapitalisatie van circa 4,4 triljoen dollar in 1998. Over de periode 1994-1999 bedroeg de DJSGI 

163,4% ten opzichte van 108,4% voor de Dow Jones Industrial Average (op basis van backcasting, zie 

DJSGI 1999). Financiële instellingen, zoals HypoVereinsbank, ING, Rabobank, Credit Suisse, 

Gerling, Nikko, Union Investment en Westpac zijn licentiehouders van de DJSGI. FTSE heeft in 2001 

in het VK eveneens een duurzaamheidindex gelanceerd (de zogenoemde ‘FTSE4Good indices’).  

 

Naast genoemde indexen tonen ook meerdere onderzoeken aan dat duurzame beleggingsfondsen een 

bovengemiddeld rendement halen (Blumberg, Korsvold en Blum 1997, Salomon Smith Barney 1998 

en Robeco 1999). De statistische significantie van deze outperformance is echter problematisch. De 

vraag is of duurzame beleggingsfondsen beter presteren dan benchmarks zoals de S&P500 of de 

Morgan Stanley Capital Index (MSCI), omdat duurzame bedrijven beter presteren vanwege hun 

duurzame houding en/of activiteiten of omdat dergelijke bedrijven in bepaalde hogegroeisectoren, 

klassen van grootte [= beetje oud-nederlands; grootteklassen is m.i. het juiste begrip]of landen worden 
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gevonden? Om een goed beeld te krijgen van waarom duurzame beleggingsfondsen beter presteren 

zou kortom gekeken moeten worden naar het verband tussen ecologisch en financieel rendement op 

bedrijfsniveau. Een rapport van de WBCSD heeft deze benadering gekozen en geconcludeerd dat het 

negeren van het ecologisch presteren van bedrijven negatief is voor de concurrentiepositie van 

banken; er bestaat een positieve correlatie tussen de waarde en het milieumanagement van een bedrijf 

(Stigson 2001). Een progressief bedrijfsbeleid met betrekking tot milieuaspecten wordt veelal 

aangetroffen bij bedrijven die vooruit kijken. Ten eerste leidt dit tot directe kostenbesparingen ten 

gevolge van bijvoorbeeld energiebesparing en minimalisering van afval. Ten tweede leidt het tot een 

beter imago en verbeterde winstmarges (ceteris paribus). Ten derde zijn milieuaansprakelijkheid en 

andere milieurisico’s (ook die van veranderende milieuwetgeving en marktomstandigheden) ook vaak 

onder controle.  

 

Box 4.2 Enkele cijfers over de omvang van de SRI-markt in ontwikkelde landen 

In Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten bestaat een uitgebreide historie met duurzame 

beleggingsfondsen. Het in het VK belegde vermogen in duurzame beleggingsfondsen bedroeg circa 54 

miljoen pond in 1984 en circa 3,7 miljard pond (circa 5,9 miljard euro) aan het einde van 2000. De 

gehele SRI-markt wordt geschat op circa 51,7 miljard pond (circa 83,3 miljard euro) aan het einde 

van 1999; dit is inclusief gelden die duurzaam worden belegd door kerken, charitatieve instellingen 

en pensioenfondsen. In de VS werd aan het einde van 1999 circa 2,2 triljoen dollar duurzaam belegd; 

dit is circa 19% van al het professioneel beheerde vermogen in de VS. Het vermogen van duurzame 

beleggingsfondsen bedroeg in hetzelfde jaar circa 154 miljard dollar. De totale SRI-markt in Canada 

bedroeg halverwege 2000 circa 35,5 miljard euro; hiervan loopt circa 7,1 miljard euro via duurzame 

beleggingsfondsen. Cijfers over de omvang van duurzame beleggingsfondsen in andere landen 

luidden (eind 2000): ruim 2,2 miljard euro in Japan, ruim 3,6 miljard euro in Duitstalige landen 

(waaronder ruim een miljard euro in Zwitserland), circa een miljard euro in België en ruim 3 miljard 

euro in Nederland.14 Strikte vergelijking van deze cijfers wordt bemoeilijkt door definitieverschillen 

tussen landen. 

 

Er kan een aantal redenen voor de omvangrijke markt in de VS worden onderscheiden: historisch 

(kerkelijke groeperingen en vakbonden startten reeds in de jaren zeventig met het ethisch screenen 

van beleggingen), politiek (een minder omvattend sociaal vangnet in vergelijking tot Europa), 

cultureel (een relatief hoog consumentenbewustzijn) en financieel (een relatief sterk ontwikkelde 

kapitaalmarkt met grote belangstelling van particulieren). Zowel aandeelhouderactivisme als het 

                                                 
14 Bronnen: VK-markt respectievelijk Centre for Business Performance 2000, p. 8, http:/www.eiris.org en http://www.uksif.org; VS-markt: 

Social Investment Forum 1999; Canada: Environmental Finance 2001; Japan: Nikko Securities/Nikko Asset Management (2000); 

Duitstalige landen (Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland): http:/www.eiris.org; België: Van Braeckel 2000. 



  

uitselecteren van tabak zijn hiervan belangrijke elementen.15  

 

Belangrijke ontwikkelingen die volgen, zullen afhangen van de stappen die institutionele 

investeerders zullen zetten. Zo heeft het PGGM (met ruim 50 miljard euro aan activa) gesteld al haar 

beleggingen op duurzaamheidcriteria te zullen gaan screenen in de nabije toekomst (Financieele 

Dagblad, 19 juni 2000). Zij experimenteert hier reeds mee door duurzame vermogensbeheerders 

mandaten te geven. In 2001 heeft Morley Fund Management (een dochter van CGNU, de grootste 

verzekeraar in het VK) aangegeven tegen de jaarrekeningen van de top-100 bedrijven te stemmen 

tenzij zij een milieurapportage hebben opgesteld. Morley Fund Management beheert circa 160 miljard 

euro aan gelden, equivalent aan circa 2,5% van de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde 

ondernemingen in het VK. Deze beweging wordt geacht te worden gevolgd door andere verzekeraars 

en pensioenfondsen in het VK (Financial Times, 4 april 2001, p. 1). De SRI-markt kan door dergelijke 

bewegingen in de komende jaren zeer sterk groeien. 

 

4.3 Fiscale groenfondsen 

Een bijzonder fonds is het Fiscale Groenfonds, dat de Nederlandse overheid in 1992 en 1993 in 

samenwerking met de Nederlandse bancaire sector heeft ontwikkeld in een zoektocht van de overheid 

naar privaat geld om milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. De belangrijkste verschillen met 

duurzame beleggingsfondsen zijn het aantrekkelijke fiscale voordeel voor de beleggers en het 

projectmatige (en dus niet op de onderneming gebaseerde) groene karakter van de investeringen. In 

andere landen bestaat geen soortgelijk fonds. De Nederlandse fiscale groenregeling maakt rente en 

dividend op groene beleggingen binnen de inkomstenbelasting ongelimiteerd belastingvrij, mits 

verkregen via aangewezen krediet- of beleggingsinstellingen: ‘bruto is netto’ in fiscaal jargon. Voor 

spaarders en beleggers in Nederland is dat zeer aantrekkelijk, aangezien zij tot 2001 boven een 

vrijstelling van circa 400 of 800 euro per jaar tegen het marginale tarief (oplopend tot 60%) belasting 

over verkregen inkomsten (dividend en rente) moesten betalen. Bovendien hoefden de erkende 

groenfondsen niet de 25% dividendbelasting in te houden, die andere Nederlandse beleggingsfondsen 

wel wettelijk dienden in te houden. De belastingderving voor de overheid bedraagt circa 10 miljoen 

euro voor elke 450 miljoen euro in fiscale groenfondsen belegd vermogen. De multiplier voor de 

overheid is dus 1:45. Elke euro overheidsgeld maakt 45 euro particulier geld vrij voor de financiering 

van groene projecten. Voordeel voor de overheid is dat zij bepaalde milieudoelstellingen zeer 

goedkoop en effectief haalt; de regeling is voor de overheid en haar budget efficiënter dan 

                                                 
15 De genoemde cijfers zijn inclusief fondsen die enkel en alleen tabak uitsluiten. Tabak is zeer controversieel in de VS. Rechtszaken zetten 

de beurskoersen van tabaksproducenten onder druk en er bestaat grote onzekerheid over de toekomstige waarden van dergelijke 

ondernemingen. Gezond financieel verstand impliceert dan ook het uitsluiten van tabak en als zodanig zitten hier geen ethische 

overwegingen achter. Circa 96 procent van het professioneel gescreende SRI-vermogen in de VS sluit tabak uit. Naar schatting de helft van 

het SRI-volume in de VS bestaat uit aandeelhoudersactivisme (Social Investment Forum 1999). 



  

bijvoorbeeld subsidieregelingen ten aanzien van bepaalde projecten. Een groot deel van de 

belastingvrijstelling komt ten goede aan de ondernemers met een groenverklaring in de vorm van een 

lagere creditrente. Box 4.3 belicht de werking van de Groenregeling en de omvang van de fondsen. 

 

Box 4.3 De werking van Groenregeling en de omvang van de fondsen 

Voor een groenfinanciering is een groenverklaring vereist. Een ondernemer neemt hiertoe contact op 

met een bank die een groenfonds voert. Het groenfonds, in casu de bank, toetst vervolgens eerst het 

project en de ondernemer op economische merites. Als de bank het te financieren project kansrijk 

acht, neemt zij de aanvraag voor haar rekening. Er dient vervolgens een nauwkeurig omschreven 

projectplan bij de overheid te worden ingediend dat onder meer aan de volgende criteria moet 

voldoen: de omvang van het project is groter dan 23.000 euro; het project kent een hoog 

milieurendement; het project levert ‘enig’ (dat wil zeggen dat het economisch renderend is) 

rendement op dat echter onvoldoende is voor gangbare financiering; de projecten dienen in 

Nederland of in een aantal bij wet genoemde andere landen gelegen te zijn (zoals de Nederlandse 

Antillen, Oost-Europese landen en een aantal ontwikkelingslanden, zoals Costa Rica en China); het 

project valt binnen de in de Groenregeling gedefinieerde projectcategorieën. De wettelijke projecten 

zijn te verdelen in vijf categorieën16: 

1. bos, natuur en landschap (10%); 

2. landbouw (31%); 

3. energie (24%); 

4. duurzaam bouwen (14%); 

5. overig milieu (21%).  

 

Als het project aan bovenstaande criteria voldoet, geeft de overheid een groenverklaring af. Deze 

groenverklaring is tien jaar geldig en staat los van een daadwerkelijke groenfinanciering. Een 

uitzondering is de eerste categorie, welke een geldigheidsduur van dertig jaar kent. Alle 

groenfondsen staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank en dienen minimaal 70% van het 

ingelegde vermogen te investeren in erkende groene projecten. Zolang een groenfonds méér dan 30% 

van zijn middelen niet in erkende groenprojecten investeert, moet over het restant - het verschil 

tussen 70% van het fondsvermogen en het uitgezette vermogen - een boete van 2,5% betaald worden. 

Bovendien geldt dat, indien de fondsen er na twee jaar niet in geslaagd zijn om aan de 70-procenteis 

te voldoen, de groenstatus van het fonds alsnog met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken. 

Dat betekent dat over het gehele fonds deze zogenoemde boeteheffing plaatsvindt. Diverse 

                                                 
16 Tussen haakjes staat de relatieve omvang van de verschillende categorieën in de cumulatieve financiële omvang van de tot eind 1999 

afgegeven groenverklaringen (Ministerie van VROM 2000, p. 13). Binnen de categorie ‘energie’ spelen windmolens een zeer sterke 

hoofdrol, op enige afstand gevolgd door stadsverwarming.  



  

groenfondsen hebben een belastingboete aan de fiscus moeten betalen. Aan het einde van 2000 was 

2,3 miljard euro in fiscale groenfondsen belegd en bood elke Nederlandse grootbank een eigen fiscaal 

groenfonds aan. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de diverse fiscale groenfondsen van de 

commerciële banken in Nederland. 

 

Tabel 4.2 Overzicht fiscale groenfondsen in Nederland, ultimo 200017 

Fondsnaam Bank Vorm Verhandelbaarheid Rendement Vermogen  

ABN AMRO Groen 

Fonds 

ABN AMRO closed-end 

aandelenfonds 

Beurs gemiddeld 

8,6% 

467 mln euro 

Groenrente Fund / 

Groenobligaties 

Rabobank vastrentende 

certificaten 

Nee 2,75 tot 

3,4% 

1.062 mln euro 

Postbank Groen 

Rentecertificaat 

ING/Postbank vastrentende 

certificaten 

Nee 2,1 tot 3% 530 mln euro 

ASN 

Groenprojectenfonds 

ASN open-end 

aandelenfonds 

Beperkt gemiddeld 

4,3% 

95 mln euro 

Triodos Groenfonds Triodos Bank semi open-end 

aandelenfonds 

Beperkt gemiddeld 

4,4% 

124 mln euro 

[kleiner lettertype m.i. wenselijk] 

Tot 1998 kampten de groenfondsen met een overschot aan liquiditeiten en een tekort aan projecten, 

die onder de Groenregeling gebracht konden worden (de eerste fase). Om die reden was een ware 

prijzenslag ontstaan. Bedrijven en particulieren die groen geld wilden lenen, konden dat onder de 

invloed van deze concurrentie tot zelfs 2,25 procentpunt beneden de marktrente (aanvankelijk was 1% 

onder de markt beoogd). Gezien de gegarandeerde rendementen was de marge voor sommige 

groenfondsen hierdoor zeer beperkt en meestal verlieslijdend. Na 1998 was de situatie geheel 

omgedraaid: in plaats van een overschot bestond er een tekort aan groen geld. In 2000 ontstond 

groeiende onzekerheid over het voortbestaan van de groenregeling onder de toen circulerende plannen 

voor algemene belastingwijzigingen (‘voor de 21e eeuw’). Om die reden hebben de banken een 

actieve en succesvolle lobby gevoerd om reparatiewetgeving toe te passen. Voor de groenregeling 

geldt nu dat per belastingplichtige maximaal circa 45.000 euro per jaar fiscaal in de groenregeling 

belegd kan worden (voor gehuwden het dubbele), dat de belegging geheel is vrijgesteld van 

                                                 
17 Het vermelde vermogen geeft het belegde vermogen van particuliere investeerders in de fondsen weer (ultimo 2000) en is afkomstig uit 

persoonlijke communicatie met de afzonderlijke instellingen. Sinds juni 2000 biedt ABN AMRO ook een fiscaal groen spaarproduct aan 

(omvang eind 2000 circa 17 miljoen Euro). Rendementdata afkomstig uit Noordhoek, Abbema en Ruitenbeek 1999. De rendementen van de 

drie aandelenfondsen (ABN AMRO, ASN en Triodos) zijn gemiddelde rendementen sinds de introductie van het fonds (inclusief 

herbelegging van dividenden en op basis van intrinsieke waarden) tot en met oktober 1999. De verschillen in rendementen worden mede 

bepaald door verschillende introductiemomenten, de samenstelling van de fondsen, het risicoprofiel van het fonds en de mate van 

verhandelbaarheid van het fonds. ASN en Triodos hanteren aanvullende niet-projectgebonden criteria voor de investeringen, zoals een 

integraal milieuzorgsysteem. De ‘rendementen’ van de Rabo Groenobligaties (de opvolger van het Groenrente Fund) en Postbank Groen 



  

bovengenoemde vermogensheffing van 1,2% en dat de belegger een extra algemene heffingskorting 

krijgt van 1,3%. Kortom, voor een investeerder in een groenfonds dat een rendement kent van 2,5%, 

is het werkelijke rendement 5% (2,5% + 1,2% + 1,3%).  

 

4.4 Nieuwe (meer) duurzame financiële producten: toevertrouwde middelen  

4.4.1 Duurzamer betalen 

Alhoewel op het eerste gezicht het ontwikkelen van producten met betrekking tot betaalrekeningen 

niet voor de hand ligt, zijn hier goede marktmogelijkheden te onderscheiden. Een voorbeeld is de 

‘World Nature Card’ van de Föreningssparbanken (Swedbank) in Zweden. Deze creditcard is 

ontwikkeld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Een half procent van de totale 

betalingstransacties die met behulp van deze creditcard worden verricht, wordt geschonken aan het 

WNF, dat het geld gebruikt voor natuurbescherming in Scandinavië. Ook Royal Bank of Canada heeft 

een dergelijke betaalkaart in samenwerking met het WNF (WNF Visa Affinity Card). In de VS biedt 

Citigroup de ‘Environmental Defense Platinum MasterCard’ aan haar klanten aan. En Bank of 

America heeft een dergelijke constructie aan haar cheques gekoppeld. Dergelijke regelingen brengen 

geen extra kosten voor de klant of de detaillist met zich mee; het gaat geheel ten laste van het resultaat 

van de bank. De commerciële baten komen tot uiting in een verbeterd imago en verbeterde afzet van 

andere producten, vooral onder jongeren: daarmee is het een vorm van zogenoemde ‘cause related 

marketing’. Aan de betaalzijde bestaan geen andere financiële producten met een koppeling naar 

milieuzorg. De grote banken gebruiken de middelen op betaalrekeningen voor hun traditionele 

uitzettingen. Een uitzondering hierop zijn banken als de Triodos Bank en Co-Operative Bank, die het 

meer permanent uitstaande bedrag op betaalrekeningen van cliënten gebruiken voor kredietverlening 

en beleggingen gericht op een duurzame ontwikkeling.  

 

4.4.2 Duurzamer sparen 

Het koppelen van een financieel product aan een goed doel vindt ook plaats op het gebied van 

spaarrekeningen. Een voorbeeld is het ‘VSB Panda Certificaat’ (Fortis Groep); voor elk certificaat dat 

langs deze weg is verkocht, maakt de VSB een vast bedrag over aan het WNF. Milieusparen is tot op 

heden vooral iets voor de nichebanken, zoals de ASN Bank en de Triodos Bank in Nederland. Zij 

hebben specifieke spaarproducten, waarvan de middelen worden aangewend voor investeringen in en 

kredietverlening aan bedrijven die een positieve rol spelen in duurzame ontwikkeling of elementen 

daarvan.18 Wel bestuderen wereldwijd meerdere grote banken de mogelijkheden van de vorming van 

dergelijke specifieke spaarrekeningen (Hill, Fedrigo en Marshall 1997). Rabobank overweegt 

                                                                                                                                                         
Rentecertificaat zijn gegarandeerd en afhankelijk van de looptijd van het certificaat en de introductiemomenten (ten gevolge van marktrente-

ontwikkelingen). In feite zijn dit spaarproducten en geen beleggingsfondsen. 

18 De ASN Bank heeft bijvoorbeeld het zogenoemde ASN-Milieusparen in het leven geroepen, waarbij het ingelegde geld gebruikt wordt 

voor beleggingen in uitsluitend natuur- en milieusparende activiteiten. De Triodos Bank heeft bijvoorbeeld de ‘Triodos Noord-Zuid 



  

zogenoemde bestemmingsrekeningen in te voeren, waarbij iedere klant kan bepalen in welke richting 

hij wil dat de bank deze middelen aanwendt (Rabobank 2000, p. 7). Technisch en qua risico schuilen 

hier echter nog problemen, waarbij wellicht van de ervaringen van de kleinere genoemde banken 

geleerd kan worden. 

 

4.4.3 Duurzamer beleggen 

Op het vlak van beleggingen zijn meer banken actief. Er zijn reeds veel fondsen bekend die geld 

aantrekken om te beleggen of te investeren in bedrijven die een positieve rol spelen in duurzame 

ontwikkeling of elementen daarvan. Dit kan zowel met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering zijn, 

als met betrekking tot het product dat voortgebracht wordt. In paragraaf 4.2 lag de nadruk op ‘best-of-

class’-producten. Een aantal speciale producten en nieuwe ontwikkelingen zal hieronder worden 

besproken.  

 

In het begin van de jaren negentig werden enkele speciale investeringsfondsen opgericht: 

milieutechnologiefondsen. Deze fondsen richtten zich op de sterkgroeiende markt voor 

milieutechnologie in ontwikkelde landen. Een voorbeeld is het ‘Environmental Growth Fund’ van 

Mees Pierson uit 1990. Het fonds is in 1994 weer opgeheven vanwege gebrek aan succes. Toch zijn in 

latere jaren weer nieuwe milieutechnologiefondsen op de markt verschenen, zoals het Ohra 

Milieutechnologiefonds in 1997 en het Ohra New Energy Fund in 2001.  

 

Een bijzondere categorie beleggingsfondsen (soms aangeboden als verzekeringsproduct) zijn de 

zogenoemde houtfondsen. De eerste houtfondsen werden in Nederland in 1989 opgericht. Ohra 

verbond aan haar ‘Teakwood Rendementspolis’ de naam van het WNF (tegen 5% van de opbrengst), 

wat een grote marketingtechnische waarde heeft. Dergelijke beleggingen hebben een looptijd van 

circa 25 jaar. Er werden rendementen voorspeld die opliepen tot circa 25%. Er is echter veel kritiek 

op deze fondsen. Het is zeer de vraag of de rendementen waargemaakt kunnen worden (onzekere 

vraag en het risico van natuurrampen) en het milieueffect is niet altijd positief (door de toegepaste 

monocultuur kan de bodem uitgeput raken; Bulte en Van Soest 1997).  

 

Verder zijn er fondsen te onderscheiden die zich volledig toeleggen op duurzame energie, zoals het 

‘Windfonds’ en het ‘Solar Investment Fund’ van de Triodos Bank of het New Energy Technology 

fund van Merrill Lynch. Ook hebben vooral de kleinere ethische banken, beleggingsfondsen die geld 

aantrekken voor gerichte investeringen in ontwikkelingslanden. Er bestaat een groeiende markt voor 

een dergelijke thematische benadering.  

                                                                                                                                                         
Rekening’ gevormd, waarbij het ingelegde vermogen gebruikt wordt voor het financieren van kleinschalige economische activiteiten in 

ontwikkelingslanden. 



  

 

Interessante ontwikkelingen zijn duurzame indexfondsen, zoals de DJSG-indexcertificates van 

HypoVereinsbank, duurzame obligatiefondsen van Bank Sarasin, een klimaatfonds van Dexia (zie 

paragraaf 4.7.2), een ‘Fuel Cell Basket’ (gericht op professionele partijen) en een EcoPioneer Fund 

van UBS, de opkomst van duurzaam beleggen op de Japanse markt (bijvoorbeeld de fondsen van 

Nikko Asset Management en het Dr Eco Fund van UBS), duurzame beleggingsfondsen met een NGO-

label, het aanbieden van duurzame beleggingsportfolio’s op maat bij private banking (voor de meer 

vermogenden; ING heeft bijvoorbeeld een speciale service opgericht, waarmee haar klanten op basis 

van hun eigen ethische criteria een persoonlijke portefeuille kunnen bouwen) en het opkomende 

duurzaam beleggen door de eigen pensioenfondsen van banken. Dit laatste kan wel eens een 

belangrijke voorwaarde zijn voor de verdere groei van duurzame beleggingsfondsen bij banken. 

Immers, indien een bank de middelen voor de eigen pensioenen niet duurzaam wenst te beleggen 

(vanwege verwachte hogere risico’s of lagere rendementen), dan staat zij erg zwak tegenover 

particuliere beleggers met de visie dat duurzaam beleggen ook financieel een goede 

beleggingsstrategie is. 

  

4.4.4 Duurzamer verzekeren 

Verzekeraars spelen, naast de rol van belegger, uiteraard nadrukkelijk de rol van verzekeraar van 

bijvoorbeeld milieurisico’s. De verzekeringswereld heeft in 1992 zeer opvallend aan de noodklok 

getrokken, nadat zij met steeds verder oplopende schade-eisen werd geconfronteerd. Deze aanspraken 

hadden veelal schade door een natuurramp als achtergrond. De orkaan Andrew in de VS kostte 

verzekeraars meer dan 17 miljard dollar. Zeker acht verzekeraars gingen als gevolg daarvan failliet. 

Volgens diverse verzekeraars hangen dergelijke natuurrampen samen met het versterkte 

broeikaseffect. De verzekeraars stellen zich op het standpunt dat overheid en industrie actie dienen te 

ondernemen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zij zien echter ook een eigen rol weggelegd 

door te zorgen voor milieuvriendelijke interne processen, voorlichting aan klanten, 

premiedifferentiatie, investeringen in milieuvriendelijke bedrijven en specifieke milieuverzekeringen. 

Tevens hebben zij een gezamenlijke missieverklaring gepubliceerd met betrekking tot 

klimaatverandering.19  

 

Ook de (levens)verzekeringsmarkt komt daarnaast met steeds meer producten die specifiek zijn 

toegesneden op het groeiende ‘duurzaamheidsegment’. Voorbeelden zijn het Britse National 

Provident Institution (NPI) en de Noorse Uni Storebrand. Een voorbeeld van een 

verzekeringsbeleggingsproduct in Nederland is het in 1997 geïntroduceerde Meerwaarde 

                                                 
19 Zie ‘UNEP Insurance Industry Position Statement on Climate Change’ (december 1997), beschikbaar op 

http://www.unep.ch/etu/finserv/insmenu.htm  



  

Beleggingsfonds van de Triodos Bank en Delta Lloyd. De SNS-Reaal Groep heeft in Nederland de 

Spaarbewust Polis en de Wereldpartnerpolis (in samenwerking met de NOVIB) op de markt gebracht. 

Op basis van de Spaarbewust Polis schenkt de SNS Reaal Groep een bepaald bedrag per jaar per polis 

aan een goed doel (bijvoorbeeld een milieueducatieproject voor kinderen in Tsjaad). Vanuit de 

Wereldpartner Polis schenkt de klant een bepaald percentage van zijn spaargeld aan de NOVIB voor 

projecten in ontwikkelingslanden.  

 

Een aparte vorm van milieuverzekeringen zijn zogenoemde recyclingverzekeringen. Een klant betaalt 

hierbij minder voor zijn autoverzekering (oplopend tot 20% korting) en bij eventuele schade worden 

onderdelen vervangen met gerecyclede auto-onderdelen. Recycling wordt gestimuleerd en de klant en 

de verzekeraar zijn goedkoper uit. Diverse banken en verzekeraars voeren een dergelijk product (zoals 

Credit Suisse, Achmea en Yasuda Fire and Marine). Een ander verzekeringsproduct voor auto’s wordt 

aangeboden door de Japanse verzekeraars Tokio Marine en Yasuda Fire and Marine; auto’s met een 

lage uitstoot van schadelijke stoffen krijgen een premiekorting van 3%. Ook voor de milieurisico’s bij 

onroerendgoedtransacties en –investeringen zijn milieuverzekeringen opgericht, zoals ‘Millenius’ van 

de Citigroup.  

 

Veel verzekeraars zijn bij het verzekeren van milieurisico’s zeer terughoudend. Ervaringen in de jaren 

zeventig en tachtig van verzekeraars in de VS, het VK en enkele andere landen met dergelijke 

verzekeringen waren overwegend negatief. Milieurisico’s bleken zeer complex en moeilijk in te 

schatten; de benodigde kennis bij verzekeraars was veelal onvoldoende. Grote lasten uit het verleden, 

zoals bodemverontreiniging en de asbestproblematiek, hangen als een soort spookbeeld boven de 

verzekeringsmarkt. Doordat risicomitigatietechnieken en de kwaliteit van informatie zijn verbeterd, 

zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk geworden. Een voorbeeld hiervan is de ‘Lender Liability 

Insurance’ van Zurich Financial Services, welke banken dekt tegen het risico van directe 

aansprakelijkheid voor milieuschade veroorzaakt door klanten. Sinds 1995 is er een aantal 

verzekeraars dat een premieverlaging geeft aan verzekerde bedrijven met een goede milieuprestatie. 

Deze groep wordt geleid door Uni Storebrand en bestaat verder uit Swiss Re, Gerling, General 

Accident en NPI.  

 

Nederlandse verzekeraars hebben gezamenlijk een milieuverzekering ontwikkeld. Tot 1998 was de 

dekking voor milieuschade in Nederland versnipperd over diverse verzekeringen, zoals de brand-, de 

transport-, de milieuaansprakelijkheids- (dekking van bepaalde geleidelijk opgetreden schade) en de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (dekking van bepaalde plotseling opgetreden schade). De 

dekkingen vormden echter geen sluitend geheel en bovendien was voor diverse vormen van 

milieuschade geen enkele dekking te verkrijgen. De zogenoemde integrale ‘milieuschadeverzekering’ 



  

(MSV) zag in 1998 het licht en was uniek in de wereld. Een belangrijk verschil met andere 

verzekeringen op dit vlak is, dat de MSV geen aansprakelijkheidsdekking, maar een zogenoemde 

‘directe verzekering’ behelst.20 Dit houdt in dat slechts een causaal verband (en niet langer de 

aansprakelijkheid) tussen de schade en de oorzaak ervan hoeft te worden vastgesteld. Het grote 

voordeel van de directe verzekeringsvorm is dat voor bedrijven (en verzekeraars) de vaak langdurige 

en moeizame weg van het aansprakelijkheidsrecht kan worden voorkomen en de schade sneller, 

goedkoper en eenvoudiger kan worden vergoed. Overigens wordt het aansprakelijkheidsrecht zelf niet 

buiten werking gesteld.  

 

In de MSV is zowel exportrisico (de verzekerde brengt schade toe aan een ander), self-inflicting risico 

(de verzekerde brengt schade toe aan zichzelf) als importrisico (een ander brengt schade toe aan de 

verzekerde) gedekt. De MSV kent vijf dekkingsrubrieken, met een daaraan verbonden 

premiedifferentiatie: bedrijven met een hoge risicograad worden met een hogere premiedruk 

geconfronteerd. Deze rubrieken lopen van ‘licht risico’ tot ‘zwaar risico’: ondernemingen die worden 

geclassificeerd als zwaar risico dienen de hoogste premies te betalen en worden beperkt in de 

maximale omvang van de dekking die mogelijk is. Een initiële indeling in deze rubrieken kan 

plaatsvinden met behulp van een zogenoemd risicoselectieschema. Dit maakt gebruik van vragen die 

voor de onderneming neutraal zijn en voor een verzekeraar (of bankier) eenvoudig zijn te begrijpen.  

 

4.5 Nieuwe (meer) duurzame financiële producten: uitzettingen  

4.5.1 Duurzamer lenen 

De EU tracht investeringen van het MKB in milieumaatregelen te stimuleren. Daartoe heeft het 

Europees Investeringsfonds (EIF) een zogenoemd Groei- en Milieuplan opgezet, dat de 

toegankelijkheid van bankleningen voor milieu-investeringen door het MKB in de EU dient te 

vergroten. Het plan werkt door middel van een netwerk van geselecteerde financiële intermediairs. 

Het EIF geeft (kosteloos) garanties af aan deze instellingen tot 50% van de totale kredietverlening ten 

behoeve van bepaalde - door het EIF vastgestelde - milieu-investeringen. De regeling staat overigens 

niet open voor elke financiële partij, aangezien het budget van de EU beperkt is. Bovendien kan 

slechts een beperkt aantal banken per lidstaat aan de regeling deelnemen. Van een deelnemende bank 

wordt op basis van deze regeling verwacht, dat zij bijvoorbeeld kredietverstrekkingen aan het MKB 

tegen een lager tarief doet plaatsvinden. Meerdere banken in Europa bieden hun klanten in het MKB 

een EIF-lening aan. Voorbeelden zijn Alpha Bank, Bank Austria, Barclays, BBVA, Credit Agricole, 

                                                 
20 In tegenstelling tot de meeste milieuaansprakelijkheidverzekeringen is er bij de MSV geen ‘loss occurrence’ (dit wil zeggen dat schade is 

gedekt die is ontstaan binnen de geldigheidsduur van de polis; dit kan inhouden dat schade die zich pas later manifesteert, terwijl er geen 

polis meer is, toch gedekt is) maar ‘claims made’ (dat wil zeggen dat de schade is gedekt die ten tijde van de looptijd van de polis is 

ontstaan en zich manifesteert). Dit maakt zogenoemde ‘long tail’ risico’s (risico’s op sluimerende schade, zoals asbest en 

bodemverontreiniging, dat wil zeggen waarbij de schade op verschillende momenten in de tijd wordt veroorzaakt, ontstaat, manifesteert, 



  

Deutsche Ausgleichsbank, ING, Rabobank, KBC Bank, Nordea en Royal Bank of Scotland. Eind 

2000 hadden 37 Europese banken een EIF-lening op de schappen liggen. Iedere bank kan zelf bepalen 

hoe zij het wil vormgeven, maar de lening bestaat meestal uit de volgende elementen: ondernemers 

hoeven geen afsluitprovisie te betalen, de rente is 0,5 tot 1 procentpunt lager dan normaal, de looptijd 

kan variëren van drie tot tien jaar, de lening wordt lineair afgelost of ineens aan het einde van de 

looptijd en de omvang van de lening ligt tussen de 12.000 en een miljoen euro.  

 

Andere banken (en soms ook banken die een EIF-lening aanbieden) hebben zelfstandig 

milieuleningen ontworpen, waarvoor dan veelal een apart fonds wordt gecreëerd. Natwest heeft in 

1997 bijvoorbeeld 33 miljoen euro opzij gezet om tegen gunstigere voorwaarden en tarieven 

milieuverbeteringprojecten bij ondernemers te stimuleren (Natwest 1998, p. 13). Andere voorbeelden 

zijn Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Unicredito Italiano, Rabobank, 

Credit Suisse en Sumitomo. Unicredito Italiano biedt een interessant product aan, dat bestaat uit een 

doorlichting op mogelijke kostenbesparingen door milieubeleidsmaatregelen in het MKB 

gecombineerd met een milieulening om dat mogelijk te maken (en eventueel aangevuld met een 

milieuverzekering om risico’s te minimaliseren).  

 

4.5.2 Duurzamer leasen 

Leasing is een alternatief voor reguliere kredietverlening. Waar de investering in bijvoorbeeld 

windenergie uit oogpunt van financiering een probleem is, kan leasing uitkomst bieden. Een lease is 

een overeenkomst waarbij de ene partij (hier een bedrijf) voor een bepaalde periode en compensatie 

een gebruiksrecht krijgt van een activum dat in eigendom is van een andere partij (hier een bank). 

Hier staat een vaste periodieke betaling aan de eigenaar tegenover. Het voordeel voor bedrijven is, dat 

grote kapitaaluitgaven vermeden kunnen worden. Voor banken is het een minder risicovolle manier 

van financieren, aangezien zij juridisch eigenaar van het goed blijven.  

 

De Nederlandse overheid heeft belastingfaciliteiten opgezet, zoals de Energie-investeringsaftrek 

(EIA) en de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). De meeste grootbanken bieden aan 

hun klanten leaseconstructies aan om optimaal gebruik te kunnen maken van deze faciliteiten. De 

gefinancierde projecten hebben voornamelijk energiebesparing of duurzame energieopwekking tot 

doel. De faciliteiten zijn voor de overheid een goedkoop middel om haar milieudoelstellingen te 

bereiken, waarbij een deel van de uitvoering is verplaatst naar banken (uiteraard niet om niet). In 

andere landen komen dergelijke leaseconstructies niet of nauwelijks voor.  

 

                                                                                                                                                         
geleden wordt en geclaimd wordt) beter beheersbaar. Bij de MSV bestaat in feite geen onderscheid meer tussen geleidelijke en plotselinge 

schade. 



  

4.5.3 Duurzamer innoveren 

Diverse innovatieve ontwikkelingen, gericht op een duurzame ontwikkeling van de samenleving, 

bevinden zich nog in een wordingsproces. Dit hangt samen met het feit, dat de nieuwe technologie 

doorgaans nog niet in de praktijk is getoetst en bewezen, dat er nog geen markt voor is, dat de 

terugverdientijd van investeringen te lang is en, mede daardoor, dat het financiële rendement op korte 

termijn (nog) te laag is. Bovendien hebben de meeste innovaties in het beginstadium veelal een 

kleinschalige omvang.  

 

Indien een bank duurzaam wil opereren, zal zij bereid zijn dergelijke initiatieven, die een duurzame 

ontwikkeling bevorderen, te financieren, daarbij eventueel genoegen nemend met een lager rendement 

op korte termijn. Wil een bank zich op deze risicovolle markt begeven, dan is kennis een zeer 

belangrijke factor. Niet alleen dient men van tevoren in te zien wat de potenties voor duurzame 

ontwikkeling zijn, maar ook welke risico’s en potentiële knelpunten men in het proces zal 

tegenkomen: doorgaans bestaan er meerdere financieringsrondes en geldt ‘wie A zegt, moet ook B 

zeggen’. Daarnaast is kennis een vereiste, aangezien men vooral als meedenkende partner zal 

optreden. Enkele grote internationale banken hebben venture-capitalactiviteiten ontwikkeld voor 

innovatieve milieutechnologieprojecten. Voorbeelden zijn Deutsche Bank, Fuji Bank, UBS, Triodos 

Bank en Rabobank. Zowel Triodos als Rabobank heeft daarvoor apart middelen gealloceerd in een 

innovatiefonds. 

 

4.6 Duurzaamheid en bancaire advisering 

Banken hebben veel kennis van allerlei sectoren in een economie en de ontwikkelingen daarin. Ten 

behoeve van kredietverlening, verzekeringen, eventuele gerichte fondsen en de eigen interne 

milieuzorg is dergelijke kennis opgebouwd. Vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat 

daarnaast een latente informatiebehoefte met betrekking tot de milieuaspecten van de bedrijfsvoering. 

Dergelijke door banken (al dan niet met behulp van adviesbureaus) opgebouwde kennis kan worden 

verspreid onder de klanten. Dat kan zowel vanuit een commerciële benadering, een imagobenadering 

of betrokkenheid plaatsvinden. De redenen kunnen echter ook nadrukkelijk te maken hebben met 

kredietverlening. Enerzijds door ondersteuning met advies en informatie, het binden van bestaande 

klanten en het aantrekken van potentiële klanten aan de bank. Anderzijds kunnen de kredietrisico’s 

van bestaande klanten door dergelijke advisering en informatieverstrekking afnemen. Terreinen 

waarop kennis doorgegeven kan worden zijn milieusubsidies en fiscale aftrekmogelijkheden, 

milieuwetgeving (en veranderingen daarin), de mogelijkheden op nieuwe markten en 

milieumanagement. Diverse banken hebben ervaring met dergelijke vormen van advisering en/of 

informatieverstrekking. Sommigen schakelen hierbij consultants in.  

 



  

Deutsche Bank heeft bijvoorbeeld een bepaalde dienst voor het MKB geïntroduceerd in de vorm van 

een databank met gegevens van diverse branches en hun milieuaspecten. Bovendien biedt de databank 

gegevens van circa 10.000 milieutechnologieën en circa 2.500 adviesbureaus op het terrein van 

milieumanagement en milieuzorg. Eenderde van de MKB’ers bleek zeer moeilijk aan dergelijke 

informatie te kunnen komen. ING heeft het zogenoemde ‘MKB Punt’ opgericht . Naast het op lokaal 

niveau adviseren van klanten op bijvoorbeeld fiscaal en juridisch vlak ten aanzien van milieuzaken is 

het ook hierbij nadrukkelijk de bedoeling potentiële klanten te trekken en bestaande klanten te binden. 

De Co-Operative Bank in Engeland heeft circa 1,25 miljoen euro geïnvesteerd om in samenwerking 

met vier universiteiten een adviescentrum op te richten dat goed milieuadvies en betaalbare 

consultancydiensten verleent aan klanten van de bank. 

 

Naast databanken en adviespunten verzorgen diverse banken onderzoeksrapporten en brochures over 

milieumanagement en interne milieuzorg. Zo heeft National Westminster Bank meerdere brochures 

vervaardigd met energiebesparingtechnieken en samen met WNF een ‘Better Business Pack’ voor het 

MKB met concrete methodieken om snelle kostenbesparingen te realiseren (NatWest 1995). De ING 

Bank heeft een brochure uitgebracht met een milieustappenplan voor besparingen door de ondernemer 

(ING Bank 1992). Rabobank publiceerde in 1999 een cd-rom om ondernemers te ondersteunen bij 

subsidiemogelijkheden voor energiebesparingacties. Dergelijke brochures zijn voornamelijk gericht 

op ondernemingen binnen het MKB, die veelal geen tijd of geld hebben om dergelijke zaken zelf uit 

te zoeken. Daarnaast speelt bij deze bedrijven onbekendheid met betrekking tot milieumanagement en 

milieuzorg een rol, alhoewel die wel dalende is. Voorts kunnen banken de klant ook adviseren en 

informeren met behulp van zogenoemde seminars en workshops. 

 

4.7 De financiële sector en het klimaatbeleid 

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat inmiddels onomstotelijk vast 

dat de mens door de uitstoot van broeikasgassen het wereldwijde klimaat beïnvloedt. Omdat de 

gevolgen hiervan ernstig kunnen zijn, hebben de wereldleiders in Kyoto mondiale doelstellingen en 

een instrumentarium gedefinieerd dat voorziet in de mogelijkheid van handel in CO2-reducties. De 

gevolgen van dit Kyoto-protocol voor het bedrijfsleven zijn in hoofdlijnen simpel: CO2-emissies 

zullen de cashflow van ondernemingen negatief beïnvloeden, terwijl ‘overmatige’ emissiereducties 

additionele opbrengsten voor een bedrijf kunnen opleveren. Nationale overheden zullen de in Kyoto 

gemaakte doelstellingen doorvertalen naar bedrijven. Dit zullen zij enerzijds doen door fysieke 

regulering en anderzijds door gebruik te maken van marktinstrumenten. In het eerste geval worden 

bedrijven verplicht en in het tweede geval geprikkeld om de uitstoot van CO2 terug te brengen. 

Bedrijven kunnen op de verplichtingen en prikkels reageren door middel van directe emissiereductie 

(i.c. technische maatregelen) of door emissiereducties van marktpartijen te kopen of daarin bij andere 



  

bedrijven te investeren (zie Jeucken 2001c). Een optimale bedrijfsstrategie bestaat uit een 

kosteneffectieve afweging van de kosten en baten van directe en indirecte maatregelen. De cashflows 

van bedrijven zijn hierbij aan de onderstaande drie invloeden onderhevig. 

• Kostenkant: de meeste bedrijven zullen vroeg of laat te maken krijgen met klimaatbeleid, welke 

toenemende bestrijdingskosten met zich mee zal brengen. Deze last zal verschillen per land, sector 

en de bedrijfsspecifieke mogelijkheden tot CO2-reductie.  

• Opbrengstenkant: Bedrijven kunnen extra opbrengsten genereren als zij emissiekredieten 

produceren of overtollige emissierechten hebben die verkocht kunnen worden. Een dergelijk 

overschot zal ontstaan indien de marginale bestrijdingskosten lager zijn dan de (verwachte) 

marktprijs van emissiekredieten. 

• Klimaatrisico’s: een aparte categorie is de schade aan bedrijven van klimaatverandering zelf. 

De gevolgen voor de financiële sector zijn direct gerelateerd aan de vraag wat bovenstaande betekent 

voor de cashflows en balans van (industriële) ondernemingen. De wereldwijde handels- en 

investeringsstromen die volgen uit de flexibele instrumenten van het Kyoto-beleid worden geschat op 

circa 35 miljard en potentieel oplopend tot 1,2 triljoen dollar per jaar; een commercieel interessante 

markt voor banken (zie Jeucken 2000).  

 

Zo kunnen banken fondsen ontwikkelen voor klimaatprojecten. Een voorbeeld is het zogenoemde 

Prototype Carbon Fund van de Wereldbank (omvang 145 miljoen dollar). Deutsche Bank en 

Rabobank participeren als enige banken in dit fonds en kunnen daarmee vroegtijdig ervaring opdoen 

met klimaatprojecten. Diverse banken zijn in een vergevorderd stadium om zelf een dergelijk fonds te 

lanceren, zoals UBS en Credit Lyonnais. De beginselen van dergelijke fondsen zijn eenvoudig: het 

fonds investeert in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden of landen in transitie en keert een 

financieel en/of CO2-rendement uit aan de beleggers in ontwikkelde landen. De verkregen 

gecertificeerde CO2-reducties kunnen te gelde worden gemaakt via (internationale) handel en zo 

bijvoorbeeld nog een extra cashflow opleveren of door de industriële investeerders in het fonds 

gebruikt worden voor de eigen CO2-doelstellingen. De voordelen voor bedrijven van participatie in 

een fonds in plaats van zelf investeringsprojecten opzetten zijn: profiteren van lagere risico’s van 

investeringsprojecten ten gevolge van diversificatie, lagere transactiekosten ten gevolge van 

schaalvoordelen en hogere cashflows ten gevolge van ‘economies of scope’.  

 

In het licht van het Kyoto-protocol spelen zowel risico’s als kansen nadrukkelijk een rol bij 

projectfinanciering en risicokapitaal (equity finance). Zowel bij nieuwe als bestaande projecten geldt, 

dat door een optimaal gebruik van de Kyoto-instrumenten de kosten van het project kunnen dalen en 

de cashflows kunnen stijgen. Indien de marginale bestrijdingskosten binnen het eigen bedrijf hoger 

liggen dan die van projecten in het buitenland of de marktprijs van reductiecertificaten, kan 



  

emissiereductie plaatsvinden door investeringen in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden of landen 

in transitie of door de koop van emissiekredieten via internationale emissiehandel.  

 

In een systeem van internationale emissiehandel zullen bedrijven bilateraal handelen of via een 

intermediair. Banken kunnen hierin zelf een rol vervullen of als adviseur voor bedrijven optreden. 

Naast spotmarkten zullen termijnmarkten ontstaan. Banken met een investment-bankingdivisie 

kunnen op al deze terreinen actief zijn: als broker, trader of door het ontwikkelen en/of aanbieden van 

termijnproducten. Bedrijven zullen, vooral in het eerste stadium van internationale emissiehandel, 

onzeker zijn over de toekomstige prijs van emissierechten; er zal daardoor interesse bestaan voor 

termijnproducten. In de VS is reeds enige ervaring opgedaan met financiële innovaties in het kader 

van het nationale SO2-beleid. De Sydney Futures Exchange (SFE) is de eerste beurs in de wereld, die 

ruimte biedt voor de handel in CO2-reducties.  

 

Ook de verzekeraar binnen een allfinance-instelling kan specifieke op Kyoto-mechanismen 

toegesneden producten ontwikkelen. Een voorbeeld is een aansprakelijkheidsverzekering voor het niet 

kunnen leveren van CO2-reductierechten; door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld politieke) 

kunnen bedrijven de verkoop van dergelijke rechten bijvoorbeeld niet waarmaken, welk risico zij 

willen afdekken.  

 

4.8 Tot slot 

Waar een opkomend duurzaamheidsegment ontstaat, dat wil zeggen klanten die hun spaargeld of 

ondernemers die hun bedrijf in een richting willen inzetten die een duurzame ontwikkeling stimuleert, 

zullen banken specifieke producten introduceren die aan de behoefte van deze klanten 

tegemoetkomen. In dit hoofdstuk zijn vele voorbeelden aangehaald, waaruit blijkt dat dit succesvol is. 

Van belang is dat banken daarmee vormgeven aan het stimuleren van een duurzame ontwikkeling in 

hun handelen, zowel in het aantrekken als in het uitzetten van middelen.  

 

Resumerend zijn er op dit moment diverse concrete acties te onderscheiden die kansen of uitdagingen 

bieden aan banken met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Deze zijn op te splitsen in vier 

groepen.  

1. Integratie met traditionele activiteiten over de gehele linie21: 

• alle toevertrouwde middelen duurzaam uitzetten; 

• de eigen pensioenportefeuille geheel duurzaam beleggen; 

• financiering van duurzame projecten uit de algemene toevertrouwde middelen van een 

                                                 
21 Deze vorm is sterk afhankelijk van maatschappelijke voorkeuren en op dit moment uitsluitend weggelegd voor kleinere nichebanken. Het 



  

bank; 

• financiering van duurzaamheid tegen gunstigere tarieven (met en zonder staatssteun); 

• financiering van kleinschalige duurzaamheidinitiatieven in ontwikkelingslanden 

(microkredieten). 

2. Koppeling van financieel product met goed doel c.q. schenkgeld: 

• traditioneel bankieren en een gedeelte van de opbrengst schenken aan een sociaal en/of 

milieudoel (zonder koppeling aan een bepaald product); 

• specifieke producten waarbij een gedeelte van de omzet, de winst of de vergoeding ervoor 

wordt geschonken aan een sociaal en/of milieudoel; 

• ‘debt-for-nature swaps’; 

• diverse soorten instituties ter stimulering van bepaalde ontwikkelingen met geld en/of 

kennis. 

3. Nieuwe nicheproducten 

• specifieke producten waarbij het ingelegde geld op basis van milieu- en sociale criteria 

wordt uitgezet in bedrijven die aan deze criteria voldoen (relatief of absoluut); 

• specifieke producten die gericht zijn op het uitzetten van het ingelegde vermogen in 

milieutechnologie en de milieumarkt ; 

• specifieke verzekeringsproducten, zoals de MSV; 

• leasing (van bijvoorbeeld windmolens); 

• innovatieve fondsen en stimulering van innovatie; 

• persoonlijke advisering aan beleggers (adviezen over investeren in meer duurzame 

bedrijven); 

• advisering en overige ondersteuning aan ondernemers (zoals een garantiestelsel); 

• specifieke producten ten behoeve van het klimaatbeleid en klimaatverandering. 

4. Samenwerking met overheidspartijen en ontwikkelingsbanken: 

• fiscale groenfondsen; 

• energie-efficiency en ontwikkelingsprogramma’s samen met ontwikkelingsbanken. 

 

Elke bank dient kortom de vraag te beantwoorden of zij duurzame producten wil voeren en zo ja, of 

naast elk bestaand product een duurzame variant komt, of dat alle bestaande producten worden 

‘verduurzaamd’. De markt voor duurzame financiële producten wordt steeds professioneler. De 

benodigde opbouw van informatie, kennis, kunde en capaciteit om specifieke producten op de markt 

te brengen, kan zeer wel de benodigde informatie, kennis, kunde en capaciteit voor het beoordelen van 

milieugerelateerde kredietrisico’s overlappen of complementeren. 

                                                                                                                                                         
is wel de ultieme vorm van duurzaam bankieren. 



  

 5 Duurzaamheid en financieringsrisico’s 

 
5.1 Inleiding 

Het streven naar duurzame ontwikkeling en milieuzorg brengt voor banken veel kansen en 

uitdagingen met zich mee. In beginsel kan door dit streven bij elke vorm van kredietverlening, 

investering of participatie voor de bank ook een risico ontstaan. Deze milieurisico’s kunnen ruwweg 

gesproken langs drie wegen totstandkomen. Ten eerste zijn dit financiële risico’s die samenhangen 

met door milieuvraagstukken veroorzaakte continuïteitsproblemen van de klant. Daarbij is een 

onderscheid te maken in een verminderde terugbetaalcapaciteit en een waardedaling van de 

zekerheden van de kredietnemende relatie. Ten tweede ontstaan zulke risico’s door directe 

aansprakelijkheid van banken voor de milieuschade, veroorzaakt door kredietnemende relaties. Ten 

derde kunnen maatschappelijke of reputatierisico’s onderscheiden worden welke samenhangen met 

milieuproblemen. Uiteraard kunnen deze drie groepen risico’s ook gelijktijdig optreden. Opgemerkt 

zij dat het voor banken uiteraard niet gaat om het weglopen voor al deze risico’s, maar om het goed 

managen hiervan. Voor elk van deze risico’s zal de bank de kans, de omvang, de duur en de gevolgen 

van het daadwerkelijk plaatsvinden van het risico dienen te bepalen. Banken zullen uitsluitend die 

risico’s op zich willen nemen, waarvan de kans op een verlies met een bepaalde zekerheid berekend 

kan worden. Risico is kortom niet hetzelfde als onzekerheid. Uiteraard bestaan er wel onvoorziene 

gebeurtenissen en omstandigheden die daarmee een risico zijn. 

 

Alhoewel er in de literatuur weinig gevallen bekend zijn dat milieurisico’s zich voor banken ook 

daadwerkelijk hebben voorgedaan, hebben veel banken desondanks controlelijsten opgesteld ten 

aanzien van milieurisico’s bij de kredietverlening.22 Milieu-informatie is hierbij van groot belang. 

Grofweg kan een bank haar risico’s reduceren door de lening te weigeren, door het tarief of de 

looptijd aan te passen of door specifieke milieuclausules in de voorwaarden op te nemen (zie 

bijvoorbeeld Case 1999, pp. 236–249). Een bank dient haar milieurisico in vier fasen te analyseren:  

• voordat de lening wordt toegezegd;  

• tijdens de looptijd van de lening; 

• op het moment van een financiële oplossing met een in gebreke blijvende kredietnemer; 

• op het moment van executie en liquidatie. 

 

                                                 
22 Het niet-bekend zijn van systematisch milieurisico’s die zich voor banken hebben voorgedaan, hangt sterk samen met het feit dat banken 

in het algemeen weinig openheid betrachten in gerealiseerde verliezen. Interessant in dit licht is de specificatie in het financieel jaarverslag 

van Citigroup van milieurisico’s die zich hebben voorgedaan in de verzekeringsactiviteiten (Citigroup 2000). Een studie onder 32 Duitse 

banken bracht aan het licht dat circa 10% van de totale kredietverliezen werd veroorzaakt door milieuvraagstukken (Scholz, Weber, Stünzi, 

Ohlenroth en Reuter 1995).  



  

5.2 Milieurisico’s voor relaties 

5.2.1 Inleiding  

Grofweg gesteld zijn de risico’s van de klant de risico’s van de bank. Deze paragraaf behandelt de 

gevolgen van de milieurisico’s van kredietnemende relaties voor de kredietrisico’s van banken. Er kan 

een onderverdeling worden gemaakt in kredietrisico’s die ontstaan doordat milieurisico’s de 

continuïteit van de kredietnemende relatie in gevaar kunnen brengen en kredietrisico’s die 

voortvloeien uit een aantasting van de zekerheden van de bank. De bank dient een schatting te maken 

van de financiële mogelijkheden van een (potentiële) relatie om de milieurisico’s (zoals verlies aan 

markten, reputatieverlies, hogere productiekosten en milieurampen) en de investeringen van 

preventieve milieuzorg te financieren. Kortom: wordt de terugbetaalcapaciteit van de kredietnemende 

relatie belemmerd of mogelijk in gevaar gebracht door milieurisico’s?  

 

Vooral bij nieuwe relaties of bij stichting van bedrijven zal goed moet worden gekeken naar de 

milieugevoeligheid. Ten aanzien van bestaande relaties geldt dat periodiek de (potentiële) 

milieurisico’s dienen te worden geëvalueerd en de mogelijke effecten daarvan op de 

bedrijfscontinuïteit en op de waarde van de zekerheden. De klant heeft immers te maken met continu 

veranderende marktomstandigheden en overheidseisen. Uiteraard spelen aspecten als de solvabiliteit, 

de liquiditeit, de kwaliteit van het management (goed ondernemerschap), marktontwikkelingen en 

zekerheden ook een rol in de uiteindelijke kredietverlening; milieurisico’s zijn slechts een onderdeel 

in de totale kredietrisicobeoordeling.  

 

5.2.2 Continuïteit van een kredietnemende relatie 

Milieuaspecten kunnen de continuïteit van een onderneming langs zes wegen bedreigen, waarmee de 

terugbetaalcapaciteit van een kredietnemende relatie in gevaar kan komen. Dit zijn: 

1. (veranderende) overheidseisen; 

2. (veranderende) marktomgeving; 

3. (veranderende) externe milieuomstandigheden; 

4. privaatrechtelijke aansprakelijkheid; 

5. publiekrechtelijke sancties; 

6. strafrechtelijke vervolging. 

De eerste twee aspecten zijn meer van economische aard en kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat 

productiemiddelen of producten ten gevolge van milieuaspecten een kortere levenscyclus kennen en 

dus sneller zullen moeten worden afgeschreven en vervangen. Indien de financiële positie van de 

ondernemer dit niet toelaat, kan dit een bancair probleem worden. Naast toekomstige ontwikkelingen 

speelt bij de beoordeling van kredietrisico’s, in bijvoorbeeld het geval van bodemverontreiniging, ook 

het verleden een belangrijke rol. De laatste drie punten behandelen de juridische kant van de 

milieurisico’s van een relatie, die kunnen leiden tot een financieel risico voor de bank. 



  

 

Overheidseisen 

Milieuvergunningen worden verleend bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een bedrijfspand. 

Op al die momenten (en bijvoorbeeld bij de ‘verplichte actualisering’ van de vergunning door de 

overheid) bestaat de mogelijkheid dat de ondernemer geen vergunning kan krijgen of dat de 

vergunning wordt ingetrokken of dat de eisen voor een vergunning door de overheid worden 

aangepast. Dit brengt de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar. Een bank dient zich dan ook te allen 

tijde ervan te vergewissen of een bedrijf vergunningsplichtig is en de noodzakelijke vergunningen ook 

daadwerkelijk heeft, of het problemen met vergunningen heeft gehad in het verleden en of het ook in 

staat is de vergunningen in de toekomst te behouden. Dit is namelijk geen vanzelfsprekendheid. In de 

praktijk blijkt in Nederland bijvoorbeeld 31% van de vergunningsplichtige ondernemers de 

vergunningen of de daaraan verbonden voorschriften niet of slechts gedeeltelijk na te leven (Moret 

Ernst & Young 1998). Uiteraard is het voor het schatten van het bancaire risico van belang hoe strak 

de handhaving van de overheid is. In de meeste ontwikkelingslanden en sommige ontwikkelde landen 

is de handhaving echter niet zo stringent dat het ook daadwerkelijk tot verliezen voor banken leidt. 

(dat wil zeggen dat een ondernemer veelal zoveel tijd krijgt om de problemen te herstellen, dat de 

bank desgewenst de kredietrelatie kan afbouwen). Verder is het de vraag, indien de onderneming extra 

dient te investeren om aan de milieuvergunning of aan de daarbijbehorende voorschriften te voldoen, 

of deze investeringen voldoende rendabel zijn, dan wel of de financiële positie van de onderneming 

het toestaat dergelijke investeringen te plegen.  

 

In bancaire kringen heerst soms het idee dat de risico’s van veranderend overheidsbeleid wel 

meevallen. Veelal gelden nieuwe overheidseisen slechts voor nieuwe situaties en in beginsel dus niet 

voor de bestaande kredietrelaties van de bank. Indien zij wel bestaande klanten betreffen, is het 

tijdsraam veelal ruim genoeg voor de klant om te voldoen aan de eisen of voor de bank om de lening 

af te bouwen. Handhaving door de overheid zou bovendien niet stringent genoeg zijn. ‘Blijven zitten’ 

is een vaak gebezigde kreet binnen bancaire kringen, aangezien weglopen van de relatie ten opzichte 

van andere en nieuwe klanten marketingtechnisch ook niet altijd de beste remedie is. Het gevaar 

bestaat dat deze perceptie wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst en alle situaties. Intussen wordt 

gedogen echter steeds minder geaccepteerd en wordt de handhaving strenger en strikter. Daarbovenop 

kunnen bedrijven, met een beroep op bijvoorbeeld een ‘zorgplicht’, privaatrechtelijk gedwongen 

worden (ook al voldeden zij aan de milieuvergunningen) zich aan de (nieuwe) eisen te houden; de 

aansprakelijkheid van bedrijven is toegenomen. Het tempo van de gevolgen van het ontluiken van 

milieurisico’s kan dan ook hoger liggen dan vroeger. Geleidelijk afbouwen van een financiering kan 

voor banken daardoor steeds moeilijker worden. Ten tweede bestaan er verschillen tussen decentrale 

overheden. De ene decentrale overheid hanteert een stringenter milieubeleid en -handhaving dan de 



  

andere. Ten derde heeft de bank te maken met maatschappelijke risico’s. Zeker na ondertekening van 

bijvoorbeeld de UNEP-verklaring (zie hoofdstuk 7) is het de vraag of ‘blijven zitten’ wel verstandig 

is. De bank kan immers een ernstig reputatieverlies leiden. Vooral ook lokaal en voor kleinschalige 

reputatierisico’s kan beschadiging van het imago nadelige uitwerkingen voor de bank hebben. 

 

Marktomstandigheden 

Naast de invloed van de overheid op het rendement en de risico’s van investeringsbeslissingen, komt 

er de laatste jaren een andere factor bij: zelfsturing vanuit de markt. Indien concurrenten bijvoorbeeld 

met meer milieuvriendelijke producten op de markt komen (en tegen een vergelijkbare of lagere prijs), 

ontstaan extra risico’s voor het kredietnemende bedrijf dat zelf dergelijke producten niet heeft. 

Ongeacht de activiteiten van concurrenten geldt dit ook voor veranderende consumptiepatronen. Ook 

indien het kredietnemende bedrijf een toeleverancier is en de afnemer eisen aan de 

milieuvriendelijkheid van het product of het productieproces van de toeleverancier gaat stellen, 

ontstaat het risico van afzetverlies (Philips selecteert toeleveranciers bijvoorbeeld steeds meer naar de 

mate waarin zij voldoen aan haar milieudoelstellingen); dit zou ‘ketenrisico’ genoemd kunnen 

worden. De terugbetaalcapaciteit komt dan ernstig in gevaar. Ook voorraden kunnen door dergelijke 

ontwikkelingen minder waard worden. Bij directe gezondheidsvraagstukken kan er ook een domino-

effect zijn. Zo heeft in Europa de BSE-crisis in de meeste landen de vleesconsumptie onder 

particulieren met tweecijferige percentages teruggebracht, ook al waren er in eigen land nog geen 

problemen. De KBC heeft voor de dioxinecrisis in België (via veevoeder was dioxine in de menselijke 

voedselketen terechtgekomen) en haar grote marktaandeel inzake de financiering van de landbouw en 

aanverwante sectoren bijvoorbeeld een voorziening moeten treffen van circa 44 miljoen euro (KBC 

2000, p. 29).  

 

Externe milieuomstandigheden 

Er bestaan ook niet-bedrijfsinterne milieurisico’s die de continuïteit van een bedrijf beïnvloeden en 

samenhangen met milieuvraagstukken. Een duidelijk voorbeeld zijn de risico’s voortkomende uit 

klimaatveranderingen die voortvloeien uit het versterkte broeikaseffect. Landbouwgebieden in de VS 

kunnen verwoestijnen, wat de aanwezige landbouwbedrijven tot faillissement drijft. Luxe hotelketens 

op tropische eilanden of kustlijnen kunnen onder zee verdwijnen door een stijging van de zeespiegel . 

Andere voorbeelden, die niet met de klimaatproblematiek hoeven samen te hangen, zijn: failliete 

vissers ten gevolge van overbevissing van de (bijvoorbeeld Middellandse) zee of excessief hoge 

kosten voor de land- en tuinbouw ten gevolge van verontreinigd grond- en oppervlaktewater door niet-

aanwijsbare derden. In al deze situaties dringt een extern milieuprobleem een bedrijf binnen zonder 

dat daarvoor iemand aansprakelijk kan worden gehouden en dat in het meest extreme geval leidt tot 

faillissementen. Dergelijke milieurisico’s zijn niet bedrijfsintern, maar behoren wel tot de 



  

milieurisico’s van een bedrijf en daarmee ook de kredietrisico’s van een bank.  

 

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid 

De ontwikkelingen van privaatrechtelijke milieuaansprakelijkheid gaan in de meeste ontwikkelde 

landen steeds verder. Door de invoering in Europa van risicoaansprakelijkheid voor bepaalde gevallen 

wordt het risico dat een kredietnemende relatie aansprakelijk wordt gesteld voor ‘milieuschade’ 

(bijvoorbeeld de jurisprudentie ten aanzien van bodemverontreiniging) nog groter. Daarnaast kan een 

onderneming aansprakelijk worden gesteld, indien wordt gehandeld in strijd met een 

milieuvergunning of in geval van een ongeluk.23 Een bank dient op de hoogte te zijn van het risico 

van dergelijke aansprakelijkheid en de financiële kracht of voorzieningen (bijvoorbeeld een MSV) 

van een klant om deze te dragen. Bovendien dient de bank bekend te zijn met het fenomeen van 

klevende aansprakelijkheid (‘productaansprakelijkheid’). Een bedrijf dat bepaalde stoffen in het 

product verwerkt of als afval laat verwijderen, blijft aansprakelijk voor de ‘milieuschade’ die zich op 

een andere plaats in de productieketen openbaart. Een dergelijke kredietnemende relatie kan zelfs 

worden geconfronteerd met milieuschade-eisen, die voortvloeien uit producten die zij niet langer 

produceert. Een bank dient wederom eveneens naar het verleden te kijken.  

 

Publiekrechtelijke sancties 

Een kredietnemende onderneming kan met diverse sancties van de overheid geconfronteerd worden, 

indien zij niet de vereiste vergunningen heeft of de relevante voorschriften niet naleeft. Een 

dwangsom wordt het meeste toegepast. Met behulp van de dwangsom probeert de overheid het bedrijf 

te prikkelen tot het nemen van milieumaatregelen. De vraag is of het bedrijf in staat is deze boete te 

betalen of de te nemen milieumaatregelen kan bekostigen. Indien het instrument van een dwangsom 

niet werkt, kan de overheid de vergunning van de onderneming intrekken of haar met een 

sluitingsbevel confronteren. Dit zijn relatief zeer zware sancties en bedreigend voor het bedrijf én de 

bank.  

 

Strafrechtelijke vervolging 

Indien een ondernemer of onderneming een strafbaar milieufeit heeft gepleegd, zal deze met 

strafrechtelijke vervolging geconfronteerd (kunnen) worden. Hierbij kan worden gedacht aan boetes, 

gevangenisstraf of stillegging van de onderneming. De vraag voor de bank is hoeveel financiële 

ruimte de ondernemer heeft om het bedrijf een periode stil te laten liggen (bijvoorbeeld bij hechtenis 

van de ondernemer van een eenmanszaak) of om de boetes te betalen.  

 

                                                 
23 De ramp met bijvoorbeeld de Exxon Valdez in 1989 in Alaska, heeft Exxon minimaal twee miljard euro gekost aan het aan derden 

vergoeden van ‘milieuschade’ (Molenkamp 1995). 



  

5.2.2 Zekerheden van een kredietnemende relatie 

Door milieuaspecten kunnen ook de zekerheden die een kredietnemende relatie aan de bank verstrekt, 

worden aangetast. De productiemiddelen die op de balans van een kredietnemende relatie staan, 

kunnen door milieuaspecten feitelijk veel minder waard zijn. Een machine die voor een miljoen euro 

op de balans staat kan, indien zij zeer milieuvervuilend is, bij verkoop praktisch waardeloos zijn. De 

waarde van een registergoed, zoals de bodem of gebouwen, kan in geval van bodemverontreiniging 

respectievelijk asbest zelfs tot negatief doorslaan. Ook de waarde van voorraden (veelal tot zekerheid 

verpand bij bijvoorbeeld rekening-courantkredieten) kan dalen, doordat consumenten niet (of 

nauwelijks) langer relatief milieuonvriendelijke producten, zoals spuitbussen met cfk’s, willen 

kopen.24 De zekerheden kunnen door faillissement of waardedaling aanzienlijk minder waard zijn. 

Ten aanzien van het uitwinnen van zekerheden bestaat er een groot verschil tussen het Angelsaksische 

en het continentaal Europese (Romeins) rechtssysteem. Een hypotheekrecht is een recht tot verkoop 

van de tot zekerheid gestelde registergoederen (bodem of gebouwen) bij het niet voldoen aan de 

verplichtingen. In geval van faillissement kan dit recht worden uitgewonnen. In het Romeinse systeem 

wordt een bank hierbij nooit juridisch eigenaar. In het Angelsaksische systeem wordt de bank wel 

eigenaar na uitwinning van het recht. Een bank kan dan in beginsel als eigenaar aansprakelijk worden 

gesteld, in geval van bijvoorbeeld vervuilde grond, voor de sanering van de grond. De zekerheid daalt 

hierbij dus niet alleen in waarde, maar krijgt voor de bank ook daadwerkelijk een negatieve waarde.  

 

Bij sectoren met potentieel grote waardedaling van de zekerheden door milieurisico’s kan de bank 

worden gedwongen terug te vallen op zogenoemde secundaire zekerheden. Voorbeelden van 

dergelijke zekerheden zijn inventaris, vorderingen en borgstelling. De positie van de bank is dan in de 

meeste landen bij een eventueel faillissement ernstig verzwakt. In geval van een zekerheid op de 

grond en bij een negatieve waarde van de grond ten gevolge van bodemverontreiniging zal de bank bij 

een faillissement haar zekerheid niet willen inwinnen. Zij dient dan achteraan in de rij aan te sluiten 

bij de overige crediteuren. Banken zullen voor dergelijke risico’s compensatie dienen te zoeken in 

bijvoorbeeld een verlaging van de kredietlimiet, een verhoging van het tarief en het eisen van een 

financiële zekerheid.  

 

5.2.3 Tot slot 

Een bank dient alert te zijn op de maatregelen die een kredietnemende relatie treft om milieurisico’s 

financieel te kunnen dragen. Oplossingen zijn een milieuschadeverzekering, een milieulening voor 

preventieve maatregelen, subsidieregelingen en de borgstellingsmogelijkheden voor bodemsanering. 

Daarnaast kan een bedrijf in sommige landen gebruikmaken van fiscale faciliteiten, waarbij het 

bepaalde milieu-investeringen vervroegd kan afschrijven of voorzieningen op de balans kan opnemen 



  

door een gedeelte van de winst te reserveren. Uiteraard verschillen de milieurisico’s en de financiële 

draagkracht van tussen bedrijven en tussen sectoren. Een sectoranalyse is dan ook het startpunt van 

milieurisicoanalyses van de meeste banken. 

 

5.3 Directe milieurisico’s voor banken 

Er kunnen op hoofdlijnen twee mogelijke bronnen van directe milieurisico’s voor banken worden 

onderscheiden: uitwinning van zekerheden van een klant en beïnvloeding van het ondernemersbeleid 

van een klant. Waar daarbij milieuschade gepaard gaat, kunnen banken rechtstreeks aansprakelijk 

worden gesteld voor die schade, zowel door overheden als door derden (‘lender liability’). Door een 

wettelijk kader vast te stellen, waarin van dergelijke bankiersaansprakelijkheid sprake kan zijn, zullen 

banken genegen zijn dergelijke risico’s terug te dringen; voor de overheid is een dergelijk kader een 

instrument dat tot welvaartsoptimale niveaus van vervuiling door bedrijven kan leiden (Segerson 

1993). Het probleem voor banken is de onzekerheid over wanneer zij exact aansprakelijk zijn en het 

feit dat de financiële waarde van dergelijke risico’s in geen enkele relatie staat tot de financiering. Zo 

kan een bancaire financiering van 10.000 euro tot een aansprakelijkheid voor de bank van 1, 20 of 50 

miljoen euro leiden. De onzekerheid en het ontbreken van correlatie tussen schade en financiering 

maakt het prijzen van dergelijke risico’s in de financiering aan klanten onmogelijk. De enige 

bescherming voor de bank bestaat uit ‘risk avoidance’. In de praktijk heeft dit geleid tot een 

terugtrekkende beweging van banken uit bepaalde zeer milieugevoelige sectoren. 

 

In de VS is in 1980 een wet aangenomen die op een gegeven moment door de gerechtelijke macht 

zodanig werd uitgelegd, dat banken in bepaalde situaties (mogelijkerwijs) aansprakelijk werden 

gehouden voor de activiteiten van bedrijven die zij financierden. Om de kosten van het Superfund 

(een fonds voor het opruimen van milieuschade) te dekken, werd in de Verenigde Staten in 1980, op 

basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’, de ‘Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act’ (CERCLA) ingesteld. De wet was vooral bedoeld om de 

financiering van bodemsanering veilig te stellen. Het (risico-) aansprakelijkheidsregime kende hierbij 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor milieuschade; ook uit het verleden (Beringer en Thomas 1991).  

 

Na een aantal rechtszaken eind jaren tachtig ontstond in 1991 binnen banken in de VS grote 

opschudding over de uitkomst van het proces van de VS versus Fleet Factors Corporation. De 

betrokken bank werd aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schoonmaak van de bodem van het 

bedrijf, aangezien de bank door haar participatie in het financiële management van het bedrijf ‘de 

capaciteit tot beïnvloeding’ van de beslissing die resulteerde in de vervuiling had, ook al had zij geen 

                                                                                                                                                         
24 Abstraherend van milieurisico’s liep de bank uitsluitend het risico dat voorraden geleidelijk in waarde daalden (incourantheid). Door 

milieurisico’s kan de voorraad echter van het ene op het andere moment waardeloos worden. 



  

daadwerkelijke invloed op de bedrijfsactiviteiten (Bryce 1992). Banken dachten door de zogenoemde 

‘security creditor’s exemption’ binnen de CERCLA veilig gesteld te zijn van directe 

aansprakelijkheid. Jurisprudentie bepaalde echter anders. De rechtsprekende macht vond dat er een 

prikkel voor banken moest blijven bestaan om op milieurisico’s te blijven letten (in plaats van dat zij 

onverschilligheid zouden stimuleren door de uitsluitingregel te overwaarderen).  

 

Dit had vérstrekkende gevolgen. Uit een onderzoek begin jaren negentig door de ‘American Bankers 

Association’ bleek dat van alle commerciële banken in de VS 88% het kredietbeleid had aangepast ter 

voorkoming van bankiersaansprakelijkheid, 63% kredietaanvragen had geweigerd op basis van het 

vermoeden van het bestaan van bankiersaansprakelijkheid, 17% eigendommen had opgegeven in 

plaats van ze uit te winnen uit angst voor milieurisico’s, 14% saneringskosten had opgelopen voor 

eigendommen die als zekerheid werden gehouden en dat 46% van alle banken de kredietverlening aan 

zeer milieugevoelige sectoren, zoals de chemische en agrarische sector, had stopgezet (Davis 1994, p. 

3). Vooral de kleinere banken in de VS hebben dergelijke stappen gezet. Sommige kleine banken zijn 

zelfs failliet gegaan (Schmidheiny en Zorraquín 1996, p. 104). Daarmee werden ook de 

mogelijkheden van bedrijven in deze sectoren om milieumaatregelen te financieren, beperkt.  

 

Het duurde tot het najaar van 1996 voordat de onzekerheid van banken inzake 

bankiersaansprakelijkheid aanzienlijk gereduceerd werd. De zogenoemde ‘Asset Conservation, 

Lender Liability and Deposit Insurance Protection Act’ bewerkstelligde dit door expliciet aan te 

geven wat een bank wel en niet kan doen inzake milieuaspecten (Case 1999, p. 60). Een bank is vanaf 

1996 in de VS slechts aansprakelijk in geval van feitelijke (en niet langer potentiële) zeggenschap van 

de bank over de milieuactiviteiten van de kredietnemende onderneming of in geval van ‘going 

concern’-activiteiten van de bank. Verschillen tussen staten in handhaving en interpretatie zijn echter 

blijven bestaan.  

 

In de EU is in 2000, na tien jaar voorbereiding en ondanks het feit dat binnen Europa (politiek) 

aanvankelijk terughoudend werd gereageerd op de aansprakelijkheid bij CERCLA, toch met een 

witboek over aansprakelijkheid inzake milieuschade gekomen (European Commission 2000). De EU 

heeft geleerd van de ervaringen met CERCLA in de VS met betrekking tot milieuaansprakelijkheid. 

De belangrijkste les is dat de aansprakelijkheid voor milieuschade in de EU zo geregeld moet zijn, dat 

er geen of nauwelijks ruimte is om via jurisprudentie banken toch aansprakelijk te stellen. In 

tegenstelling tot CERCLA gaat het Europese witboek dan ook niet uit van een volledig terugwerkende 

kracht (dit wordt aan de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten overgelaten). Bovendien 

stelt het witboek, dat ‘the person who exercise control of an activity by which the damage is caused 

should be the liable party under an EU environmental liability regime’; dat wil zeggen dat het 



  

voorgestelde regime aansprakelijkheid van banken dus uitsluit zolang zij geen operationele 

verantwoordelijkheden dragen (ibid., p. 18, 28). Verder kunnen milieugroeperingen als eisende partij 

optreden en zal de EU geen verplichting tot financiële zekerheidstelling invoeren.  

 

Bankiersaansprakelijkheid blijft bestaan voor banken die zeggenschap hebben/hadden over het 

dagelijkse beleid van een bedrijf dat milieuschade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld in een situatie van 

‘going concern’). Bovendien blijft de onzekerheid bij banken deels bestaan, doordat de EU geen 

exacte definiëring heeft opgenomen van wat banken wel en niet mogen doen en door de aanwezigheid 

van hoofdelijke aansprakelijkheid het zogenoemde ‘deep-pocket syndrom’ in de rechtszalen op kan 

doemen (dit is het feit dat rechters bij hoofdelijke aansprakelijkheid zich veelal richten op partijen 

met de grootste financiële draagkracht). De EU heeft echter nadrukkelijk wel geleerd van de 

ervaringen in de VS en geluisterd naar de argumenten van Europese banken tegen directe 

aansprakelijkheid. Het risico van directe aansprakelijkheid is weliswaar blijven bestaan, maar voor 

banken is de belangrijkste risicocomponent van het witboek de toegenomen indirecte risico’s van 

bancaire financiering (zie paragraaf 5.2). 

 

5.4 Reputatie- en maatschappelijke risico’s voor banken 

Reputatierisico’s laten zich in financiële termen moeilijk schatten. Veelal betekent het oplopen van 

reputatieschade het mislopen van nieuwe klanten en het weglopen van bestaande. Dit voltrekt zich 

over de gehele businesslinie: retail, corporate en investment banking en asset management. Het gaat 

niet langer om het financiële risico van een lening, maar om de hele kredietportefeuille en zelfs de 

toevertrouwde middelen en alle overige activiteiten. Het schatten en nauwkeurig afwegen van de 

risico’s is dan ook van groot belang. Bij twijfel lijkt het beter om maar niet met een bepaald project of 

financiering in zee te gaan.  

 

Reputatierisico’s spelen vooral bij grote infrastructurele investeringen (zoals wegen, spoorlijnen en 

dammen) en in versterkte vorm in ontwikkelingslanden. Maar ook een lokale reputatieschade kan 

uitgroeien tot iets dat de gehele bank omvat, met name wanneer de lokale gemeenschap zichtbaar 

schade is toegebracht en de bank ‘onzorgvuldig’ gehandeld heeft. De bulk van de reputatierisico’s zal 

gerelateerd zijn aan projectfinanciering. Banken worden op dit vlak door NGO’s steeds nauwlettender 

in de gaten gehouden. Een op waterhuishouding gerichte NGO (International Rivers Network, IRN) 

heeft dit zelfs tot een integraal onderdeel van haar activiteiten gemaakt en stuurt haar nieuwsbrief – de 

zogenoemde ‘BankCheck Quarterly’ - naar ruim 2.200 NGO’s over de gehele wereld. Moderne 

informatietechnologie maakt het NGO’s steeds eenvoudiger om bedrijven te volgen en actie te 



  

initiëren en te voeren.25 Maar het blijft niet alleen bij ‘grass-root’-organisaties. Ook de OESO heeft 

kenbaar gemaakt actief mee te willen werken aan negatieve publiciteit over een bank, indien de bank 

wel bepaalde verdragen ondertekent, zoals de ICC- en/of UNEP-verklaring inzake duurzaamheid (zie 

hoofdstuk 7) en kennis heeft van de OESO-richtlijnen voor investeringen in ontwikkelingslanden, 

maar zich in de praktijk niet aan deze verdragen houdt (het Financieele Dagblad, 3-2-1999).  

 

Reputatierisico’s zijn geenszins hypothetisch. Een brede groep banken heeft inmiddels de druk 

gevoeld van NGO’s en klanten met betrekking tot de milieudruk van hun financieringen. Enkele cases 

zijn:  

• ABN AMRO werd in 1998 getroffen door een actie vanwege haar financiering van een bedrijf dat 

gesteld werd een zeer milieuschadelijke koper- en goudmijn te opereren in West-Papoea-Nieuw-

Guinea; 

• alle grote Nederlandse banken werden in 2000 op basis van een onderzoek van AIDEnvironment 

ter verantwoording geroepen vanwege hun banden met palmolieplantages in Indonesië (ook 

vooraanstaande buitenlandse banken werden in het rapport genoemd, zoals HSBC, UBS, BNP, 

Citigroup, Commerzbank en Bank of Taiwan); de campagne had als aansprekende label ‘Funding 

Forest Destruction’ (Wakker 2000);  

• Morgan Stanley Dean Witter en Credit Suisse Groep werden in 2000 door een oproep tot een 

boycot getroffen vanwege hun aanzienlijke participaties in een overheidsobligatie voor de Three 

Gorges Dam in China; 

• de Japanse Sumitomo kreeg te maken met een soortgelijke actie vanwege haar cofinanciering van 

de Sardar Sarovar Dam in India. 

 

Deze zaken hebben precedenten geschapen dat niet langer uitsluitend overheden of vervuilende 

bedrijven ter verantwoording worden geroepen; in toenemende mate richten NGO’s de pijlen op de 

financiers van bepaalde projecten en bedrijven. Indien dergelijke acties brede media-aandacht krijgen 

en/of serieus worden opgevat door het publiek, kan een aanzienlijke schade voor de bank het gevolg 

zijn. Dergelijke situaties dienen dan ook voorkomen te worden. Dat kan alleen indien de milieucode 

ook strikt wordt nageleefd. Het controleren of vereisen van een milieuvergunning kan, zeker in 

ontwikkelingslanden, dan evenwel niet voldoende zijn. Als algemene vuistregel geldt, dat een bedrijf 

of project op milieuaspecten doorgelicht zal dienen te worden (vooral in ontwikkelingslanden), 

voordat tot financiering kan worden overgegaan.  

 

Een instrument om dit te doen is een zogenoemde Environmental Impact Assessment (EIA), 

                                                 
25 Voorbeelden zijn International Rivers Network (http://www.irn.org), Corporate Watch (http://www.corpwatch.org) en Ethical Consumer 



  

vergelijkbaar met een Nederlandse Milieueffectrapportage (MER). EIA’s zijn gemeengoed geworden 

over de gehele wereld en worden vooral gebruikt bij grootschalige projecten en projecten in 

ontwikkelingslanden. Een EIA omvat veelal projectscreening, locatiekeuze, nulmeting, analyses van 

milieu-impact en milieurisico’s, een analyse van alternatieven en plannen om de milieu-impact te 

verminderen. Het opstellen van een EIA-rapport vindt meestal plaats door consultants in opdracht van 

de project sponsors, de overheid of een ontwikkelingsbank. Het consulteren van het publiek is een 

cruciaal onderdeel van een EIA. Veelal fungeert de EIA-methodiek van de Wereldbank als een 

benchmark voor bedrijven en overheden (zie World Bank 1999). In de praktijk zal een EIA al 

uitgevoerd zijn voordat banken worden benaderd. Zelfs indien banken van het begin af aan betrokken 

zijn, dan nog zal een EIA geen milieurisicoanalyse bevatten die dekkend is voor banken. Een EIA is 

vooral geschikt in het analyseren van de reputatierisico’s van een bank en minder geschikt voor het 

analyseren van de directe en indirecte milieurisico’s. Bij het analyseren van reputatierisico’s is het 

van belang te realiseren dat (zie Case 1999, p. 148): 

• de mate van participatie van een bank in een project grotendeels irrelevant is: het simpelweg 

geassocieerd kunnen worden met milieuschadelijke effecten van een project (zo ook bij 

uitsluitend adviesactiviteiten) is voldoende voor het ontstaan van reputatierisico’s;  

• er geografische en culturele verschillen bestaan: een project in een ontwikkelingsland kan 

positieve sociaal-economische effecten hebben welke geen nadelige effecten voor het milieu 

hebben in de ogen van de lokale bevolking, maar kan desalniettemin terugslaan op de bank 

doordat klanten en NGO’s in ontwikkelde landen het oneens zijn met het milieuoptimisme;  

• accumulatie een afzonderlijk risico is: terwijl een geïsoleerd probleem gemakkelijk vergeten of 

over het hoofd gezien kan worden, is een serie reputatievraagstukken zeer schadelijk voor een 

bank;  

• de doelstellingen en acties van NGO’s moeilijk te voorspellen zijn: emotie speelt een belangrijke 

rol naast wetenschappelijke argumenten;  

• des te groter de schaal van een project is, des te groter de kans op nadelige milieueffecten en/of 

expliciete aandacht en druk van NGO’s zal zijn; 

• projectfinanciers het risico zullen onderwaarderen wanneer het niet kwantificeerbaar is: het rond 

krijgen van de ‘deal’ kan in projectfinanciering het analyseren van reputatierisco’s eenvoudig 

overschaduwen.  

 

5.5 Instrumenten voor milieurisicoanalyse 

Voor het goed kunnen schatten van milieurisico’s is informatie omtrent de milieugevoeligheid van 

bedrijven van groot belang. Het interessantste is een methodiek waarbij de milieurisico’s worden 

                                                                                                                                                         
(http://www.ethicalconsumer.org).  



  

gekoppeld aan de financiële mogelijkheid van het bedrijf om die risico’s te dragen. Het zogenoemde 

‘Center for the Study of Financial Innovation’ (CSFI) heeft daartoe een aanzet gegeven door een 

dergelijke methodiek op te zetten voor de milieurisico’s van bedrijven (Lascelles 1994, p. 32). Een 

dergelijke methodiek is vooral praktisch voor grote en vooral ook internationale bedrijven. Vooral 

voor het MKB lijkt het hanteren van eigen grove controlelijsten het meeste voor de hand te liggen. 

Aangezien de kennis van de kredietbeoordelaar omtrent alle technische kanten van diverse 

milieuaspecten binnen bedrijven veelal tekort zal schieten, dienen gestandaardiseerde vragenlijsten 

eenvoudig te zijn en het beste gebaseerd op vragen waarop een antwoord met ‘ja/nee/niet van 

toepassing/onbekend’ mogelijk is. Onderstaand volgt een opsomming van mogelijke 

informatiebronnen en methodieken om risico’s te managen: 

 

1. vergunningen en andere overheidsbronnen; 

2. milieujaarverslagen en gestandaardiseerde milieuzorgsystemen; 

3. gestandaardiseerde vragenlijsten;  

4. informatie van gespecialiseerde bureaus;  

5. computermodellen voor milieurisicoclassificatie; 

6. direct contact met de ondernemer; 

7. milieuverzekering;  

8. garanties van multilaterale banken of exportkredietmaatschappijen;  

9. milieuvoorwaarden in overeenkomsten bij leningen (bijvoorbeeld waarborgen). 

 

Het gaat daarbij om een mix van ervaringen en kennis uit het verleden en informatie over en een visie 

op de toekomst. Gaat de overheid bijvoorbeeld bepaalde stoffen verbieden of een scherpe 

energieheffing invoeren in de (nabije) toekomst? Zal de voorkeur van consumenten zich sterk naar 

milieuvriendelijke producten ontwikkelen? En: hoe pakken dergelijke ontwikkelingen uit voor het 

kredietnemende (bijvoorbeeld energie-intensieve) bedrijf? Belangrijk is ook de vraag hoe een bank 

hier inzicht over opbouwt. Deels kan dit plaatsvinden op basis van de hierboven genoemde 

informatiebronnen. Gestructureerd overleg met de overheid kan ten aanzien van de effecten van nieuw 

overheidsbeleid zijn toegevoegde waarde hebben (eventueel via bankiersverenigingen). Tenslotte kan 

scenarioanalyse een belangrijke rol spelen.  

 

5.6 Tot slot 

In voorgaande paragrafen is gewezen op de uiteenlopende aard van milieurisico’s en het belang van 

goede milieu-informatie. Standaardisatie is hierbij van belang. Elke klant weet dan precies wat hem te 

wachten staat en de bank heeft lagere ‘overheadkosten’. Tot ver in de jaren negentig dienden banken 

hierbij het wiel zelf uit te vinden. Binnen de sector was nauwelijks sprake van kennisuitwisseling. 



  

Hierin komt langzaam verandering doordat bankiersverenigingen het onderwerp oppakken en de 

koplopers onder de banken opener over het onderwerp communiceren. Voorbeelden zijn de brochures 

van de Britse en Canadese bankiersverenigingen over milieurisico’s (BBA 1997 en CBA 2000) en een 

boek van Phil Case van Barclays Bank dat geheel gewijd is aan milieurisico’s voor banken. Ook hij 

signaleerde het concurrentieargument, hetgeen het opbouwen van milieurisicoanalyses voor Barclays 

minder makkelijk maakte (Case 1999, p. x). Andere voorbeelden van een meer coöperatieve trend zijn 

het FORGE-rapport (2000) waarbij verschillende Britse banken samenwerkten en richtlijnen 

publiceerden voor onder andere milieurisicoanalyses en de open dialoog binnen het UNEP-FSI-

initiatief. De verdere professionalisering van milieurisicoanalyse binnen banken zal door deze 

ontwikkelingen aanzienlijk worden gestimuleerd.  



  

6 Interne milieuzorg 

 
6.1 Inleiding 

Waar banken in toenemende aandacht besteden en eisen stellen aan de milieuzorg in processen en 

producten van klanten, hebben zij ook een eigen verantwoordelijkheid. Alhoewel niet beschouwd als 

een vervuilende bedrijfstak, brengt de schaal van de bancaire operaties belangrijke milieueffecten met 

zichmee. Passiviteit in de eigen huishouding maakt de milieurelatie met klanten niet geloofwaardiger. 

Waar banken bovendien in de externe uitingen en in de media duurzaamheid met de mond belijden, 

lopen zij het risico afgerekend te worden op het niet op orde hebben van de milieudruk van de eigen 

activiteiten. De geloofwaardigheid is gediend bij transparantie in de milieuzorg en een transparante 

aanpak. Dit hoofdstuk gaat in op de interne milieudruk en –zorg van banken. Interne milieuzorg is het 

zo zorgzaam mogelijk omgaan met de factor milieu in het eigen productieproces. Het gaat hierbij om 

de milieudruk van inputs (zoals elektriciteit), interne processen (zoals mobiliteit) en outputs (zoals 

uitstoot van CO2). In de praktijk kunnen interne en externe milieuzorg evenwel niet los van elkaar 

worden gezien. Indien een bank bijvoorbeeld een eco-creditcard (met bijvoorbeeld per kaarthouder 

een gift aan het WNF) wil uitgeven, is het interessant de kaart van materiaal te laten maken dat 

biologisch afbreekbaar is. Opsommend, kunnen de volgende drijfveren voor interne milieuzorg 

worden onderscheiden: 

• verbetering van de kosten-batenratio; 

• hogere aantrekkelijkheid voor (specifieke) investeerders; 

• lagere juridische en reputatierisico’s; 

• beter imago bij klanten, NGO’s en de samenleving in zijn geheel; 

• hogere aantrekkelijkheid op (krappe) arbeidsmarkt. 

 

6.2 Energie 

Voor Credit Suisse is, op basis van haar zogenoemde ‘Environmental Performance Indicators’, 

energieverbruik veruit de belangrijkste milieufactor in haar opereren; energieverbruik maakt 90% van 

de cumulatieve vervuiling van Credit Suisse uit. Milieuverslagen van andere banken stellen eveneens 

dat energie de belangrijkste factor is in de milieudruk van banken. De potentiële kostenbesparingen 

zijn hier het grootste. Voorbeelden van bronnen van hoog energieverbruik zijn verwarming, 

verlichting, elektronische apparatuur, airconditioning en ventilatie.  

 

In Zwitserland wordt het energiebesparingpotentieel door banken geschat op 10-40% in enkele jaren 

(SBA 1997, p. 24). In Nederland wordt het energiebesparingpotentieel geschat op 38%. Ook 

overheden zien dergelijke potenties. Eind 1996 heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van 



  

Banken (NVB) een Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA) afgesloten met de Nederlandse 

overheid. De NVB stelt zich hierbij ten doel om voor 2006 een energie-efficiëntieverbetering tot stand 

te brengen van minimaal 25% ten opzichte van 1995. De afspraken zijn een gemiddelde voor de 

gehele branche. Het gaat binnen de MJA om maatregelen die binnen een periode van drie jaar 

terugverdiend kunnen worden. De bruto financiële besparing wordt geschat op circa 18 miljoen euro. 

Dergelijke energiebesparingen kunnen worden bereikt door een combinatie van organisatorische, 

technische en gedragsmaatregelen, zowel binnen bestaande gebouwen als bij nieuwbouw en 

renovatie. Een belangrijk onderdeel is ‘monitoring’ (bewaking) die in de praktijk zelf al voor 5 tot 

15% bijdraagt aan energiebesparing. Zo reduceerde UBS tussen 1990 en 1997 haar energieverbruik in 

Zwitserland met 18% en behaalde National Westminster Bank een cumulatieve (netto) 

energiebesparingen van 64 miljoen euro tussen 1991 en 1995. Deze banken lijken onder de grote 

internationale banken echter uitzonderingen. Zo lieten ING en Credit Suisse over de afgelopen jaren 

een absolute stijging zien van respectievelijk 15% en 12%.  

 

Behalve energiebesparing kan ook het gebruik van duurzame energie worden overwogen. Hierbij kan 

worden gedacht aan windenergie, zonne-energie, aardwarmte, bio-energie et cetera. Banken kunnen 

de ontwikkelingen in deze richting stimuleren door zelf gebruik te maken van deze energiebronnen. 

Enkele banken maken al gebruik van zonne-energie (zoals Deutsche Bank in een van haar vestigingen 

in Duitsland).  

 

Aan energieverbruik gerelateerde outputs, zijn de uitstoot van CO2, SO2 en cfk’s. Minder 

energieverbruik leidt veelal tot een lagere uitstoot. Een andere maatregel is substitutie naar andere 

apparaten en technieken die een relatief lagere uitstoot kennen. Bij rapportage en monitoring van de 

uitstoot van schadelijke stoffen, dient een onderscheid te worden gemaakt in emissies die binnen of 

buiten het systeem worden gegenereerd. Directe emissies worden binnen het systeem van de 

onderneming gegenereerd en zijn bijvoorbeeld emissies die voortkomen uit eigen warmte genererende 

installaties. Buiten het systeem kunnen indirecte emissies (zoals emissies die toe te rekenen zijn aan 

de door elektriciteitsbedrijven geleverde energie) en emissies volgend uit vervoer (zoals de uitstoot 

van vliegtuigen) onderscheiden worden. Wat betreft de milieudruk van de bank, dienen ook deze 

emissies van ‘buiten het systeem’ te worden meegerekend. 

 

6.3 Afval 

Na energieverbruik is afval de belangrijkste milieucompartiment voor banken en dan met name 

papier. Bij de meeste banken is het aandeel van papier in de afvalstroom groter dan 50% (ING 66%; 

ABN AMRO 50% en Credit Suisse 57%). Gevaarlijk afval bedraagt bij veel banken circa 6% van de 

totale afvalstroom. Afval is een logisch gevolg van economisch handelen. Afval is een verspilling van 



  

grondstoffen en energie, verontreiniging en soms een visuele aantasting van de leefomgeving. De 

hoeveelheid afval kan echter geminimaliseerd worden. Daar zijn kosten en baten aan verbonden. In 

een fase van preventief en offensief bankieren worden deze baten gezien en tracht men de hoeveelheid 

afval tot een bedrijfseconomisch minimum terug te brengen. In een fase van duurzaam bankieren 

zullen extra stappen worden gezet om de hoeveelheid afval tot een duurzaam niveau terug te brengen. 

Hierbij kan sprake zijn van relatief lange terugverdientijden of van kosten die de baten in financiële 

zin nooit zullen overtreffen.  

 

Hoever een bank bij afvalverwerking gaat is grotendeels nadrukkelijk een eigen keuze. De minst 

duurzame manier van afvalverwerking is storten, gevolgd door verbranden (er kan hierbij wel energie 

worden teruggewonnen). Meer milieuvriendelijk is het recyclen van afval (dat wil zeggen het opnieuw 

gebruiken van afval als grondstof voor een bepaald product). Een gescheiden inzameling is hiervoor 

in de regel noodzakelijk. Duurzamer is hergebruik, bijvoorbeeld van tonercartridges. De meest 

duurzame manier is het voorkomen van afval, preventie dus. Vooral met deze laatste methode is ook 

veel geld te besparen. Inkoop speelt daarbij een belangrijke rol. Een bankmedewerker in Zwitserland 

gebruikt gemiddeld 150-300 kg papier per jaar (SBA 1997, p. 18). Dit cijfer zal voor banken in andere 

ontwikkelde landen nauwelijks afwijken. Uiteraard bestaat er een verschil in de milieuvriendelijkheid 

van papier (chloorgebleekt en nieuw papier versus kringlooppapier). Diverse banken zijn inmiddels 

overgegaan op enveloppen en/of rekeningafschriften vervaardigd van milieuvriendelijk papier. 

Preventie (en hergebruik) is bij papier noodzakelijk om (verdere) ongebreidelde kap van bossen te 

voorkomen. In het fabricageproces van een A4-vel behoeft hergebruikt papier bovendien 61% minder 

waterverbruik en 54% minder energieverbruik dan voor de fabricage van nieuw papier het geval is 

(gebaseerd op SBA 1997, p. 19). Preventie kan bijvoorbeeld worden bereikt in het verder doorvoeren 

van modern bankieren, zoals internet- en telebankieren. Deze nieuwe distributiekanalen maken het 

mogelijk om groepen modernbankierende klanten helemaal geen papieren dagafschriften meer te 

versturen; alles geschiedt uitsluitend nog digitaal.  

 

Uiteindelijk blijft er ondanks alle preventie altijd afval over. Hergebruik en recycling komen dan aan 

bod. Afvalscheiding is hiervoor noodzakelijk. Bij afvalscheiding kan gedacht worden aan het 

gescheiden inzamelen van papier, klein chemisch afval (zoals inkt, lijm, pennen, batterijen en 

diskettes), gft-afval en plastic bekers. Daarnaast zijn specifieke afvalstromen te onderscheiden, die 

apart verwerkt of ingezameld dienen te worden, zoals afgedankte computers, computeraccessoires 

(bijvoorbeeld inktpatronen) en bankpassen. Een interessante ontwikkeling is de biologisch 

afbreekbare bankpas. Wereldwijd zijn er circa 500 miljoen bankpassen in circulatie. Het biologisch 

afbreekbaar maken ervan is daarmee een aanzienlijke milieuverbetering. De Co-Operative Bank had 

in samenwerking met Greenpeace en de Amerikaanse chemiereus Monsanto de primeur met de 



  

‘Greenpeace Visa Card’.  

 

Naast bedrijfseconomische redenen tot afvalreductie of -scheiding zijn er ook wettelijke regelingen. In 

de eerste plaats gelden er uiteraard wetten voor bepaalde milieuvervuilende stoffen. Deze zijn op 

nationaal niveau vastgelegd en verschillen per land. In de tweede plaats komen er in diverse landen 

speciale wettelijke regelingen voor ten aanzien van het gebruik van grondstoffen. Zo bestaat er in 

Nederland een wet ten aanzien van verpakkingen. Deze wet verplicht bedrijven die verpakkingen 

toevoegen of laten toevoegen aan hun product, om preventieve maatregelen te nemen en/of recycling 

toe te passen. Enveloppen zijn bij banken bijvoorbeeld een belangrijke verpakkingscomponent.  

 

6.4 Duurzaam bouwen en mobiliteit 

Nieuwe managementconcepten en ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en 

communicatietechnologie maken nieuwe kantoorvormen en werkmethoden mogelijk. Hierbij valt te 

denken aan nieuwe kantoorconcepten, telewerken en thuiswerken. Met dergelijke vernieuwingen kan 

de milieudruk door mobiliteit dalen. Daarnaast kunnen zij leiden tot een daling van de ruimtelijke 

ordeningsbehoefte en een daling van de ruimtebehoefte binnen kantoren. Daarmee kan een sterke 

daling van materiaalgebruik en energieverbruik tot stand worden gebracht. Naast de inrichting van 

kantoren en de organisatie van het werk op kantoren valt onder duurzaam bouwen ook de 

verduurzaming van de gebouwen zelf. Duurzaam bouwen houdt volgens de nu gangbare definitie in 

dat het milieu gedurende de totale levenscyclus van een kantoorgebouw - dat wil zeggen vanaf het 

ontwerp tot en met de sloop - zo min mogelijk wordt belast. Hierbij spelen vier aspecten een rol. Ten 

eerste het waterverbruik. Water wordt in de meeste ontwikkelde landen steeds schaarser. Potentiële 

waterbesparingsacties zijn waterbesparende toiletten en kranen, een regenwatercircuit en 

regenwateropslag. Naast waterbesparing is de toepassing van maximale energiebesparing een aspect 

van duurzaam bouwen. Men kan hierbij denken aan allerlei vormen van isolatie, beperking van het 

raamoppervlak aan de noordgevel, optimale daglichtintreding, energiezuinige verlichting en 

zonnepanelen. Een derde aspect van duurzaam bouwen is een optimaal gebruik van weinig 

milieubelastende, herbruikbare en vernieuwbare materialen en een schonere verwerking van afval. 

Het bevorderen van de kwaliteit van de omgeving en het binnenmilieu van kantoren is een vierde 

aspect van duurzaam bouwen, dat meer op microniveau speelt. Alles draait hier om de gezondheid en 

het welzijn van de uiteindelijke gebruiker.  

 

Tenslotte kan vervoersmanagement (zoals collectief vervoer voor de medewerkers, of het verstrekken 

van fietsen aan personeel binnen een straal van bijvoorbeeld tien kilometer van de werkplek en het 

verstrekken van een OV-jaarkaart aan medewerkers die verder weg wonen) een grote bijdrage leveren 

aan de daling van de milieudruk van mobiliteit. Bank of America geeft haar medewerkers 



  

bijvoorbeeld een betaalpas die ten doel heeft de milieudruk van het woon-werkverkeer te reduceren 

door de medewerkers een financiële prikkel te bieden om voor alternatief vervoer dan de auto te 

kiezen. Met name met luchtverkeer gaat een grote milieudruk gepaard. ICT-ontwikkelingen, zoals e-

mail en video- en telephone conferencing, kunnen uitkomst bieden om het aantal gevlogen kilometers 

(en de overall mobiliteit) terug te dringen. Een andere mogelijkheid is de aanplant (zelf of via 

intermediairs) van bomen en bossen ter compensatie van de CO2-emissies van het eigen vliegverkeer. 

Triodos Bank maakt voor elke vliegreis bijvoorbeeld een reservering om een dergelijke investering 

mogelijk te maken.26 

 

6.5 Toelevering en distributiemanagement 

Steeds meer banken gaan zich op kernactiviteiten concentreren; er vindt een sterke uitbesteding plaats 

van allerlei facilitaire diensten. Banken die offensief met milieuzorg om willen gaan, zullen de 

milieudruk van toeleveranciers laten meewegen in hun keuze voor een bepaalde toeleverancier of een 

bestaande toeleverancier verzoeken of adviseren naar een continue daling van de milieudruk van de te 

leveren goederen en diensten te streven. Ook ten aanzien van de schoonmaakdiensten van de 

bankgebouwen door derden zullen dan milieueisen geformuleerd worden. In het gehele inkoopbeleid 

kunnen banken aanzienlijke kostenbesparingen behalen door een meer milieuvriendelijke inkoop. 

Energiebesparing is soms meer kosteneffectief door de aanschaf van zuinigere elektronische 

apparatuur (zoals pc’s met een energiespaarstand), dan door maatregelen gericht op terugdringing van 

het energieverbruik van bestaande apparatuur. Verder spelen ook wettelijke eisen een rol, zoals 

bijvoorbeeld ten aanzien van cfk’s in koelapparatuur. Daarnaast speelt ook de levensduur van 

bijvoorbeeld meubilair en promotioneel materiaal en de mogelijkheden voor hergebruik of recycling 

bij de inkoop al een rol. De meeste banken voeren inmiddels milieuparagrafen in hun inkoopbeleid en 

besteden expliciet aandacht aan de milieueffecten van inkoop. Bij een houding van duurzaam 

bankieren passen initiatieven als Fair Trade, dat wil zeggen de aanschaf van bijvoorbeeld koffie en 

voedsel tegen ‘eerlijke’ prijzen voor de boeren, welke onder fatsoenlijke sociale standaarden zijn 

geproduceerd/verbouwd in ontwikkelingslanden. 

 

Alhoewel de meeste banken actief zijn met betrekking tot de milieuaspecten van de producten en 

diensten van toeleveranciers, besteden nog weinig banken aandacht aan de milieueffecten van het 

distributiebeleid van de bancaire producten. Een uitzondering hierop is de Britse Co-Operative Bank. 

De Co-Operative Bank heeft haar gehele distributiebeleid geanalyseerd en indicatoren en 

doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de ecologische, economische en sociale gevolgen van 

                                                 
26 Dat er tussen interne milieuzorg en productontwikkeling synergie kan bestaan, blijkt uit het feit dat de Triodos Bank in 2000 dit initiatief 

heeft doorontwikkeld naar een klimaatfonds. Private klanten, maar ook het management en de medewerkers van de bank zelf, kunnen met 

behulp van dit fonds ‘klimaatneutrale’ vliegreizen maken. 



  

distributie. Een voorbeeld is een indicator voor de milieudruk van transport bij verschillende 

distributievormen, zoals via een regulier bankkantoor of via internet (zie Co-Operative Bank 2000).  



  

 7 Organisatie en communicatie van duurzaamheid 

7.1 Inleiding 

Het pad naar duurzaam bankieren gaat gepaard met organisatieverandering. Dit kan autonoom, ad hoc 

of gestructureerd plaatsvinden. Het een en ander is afhankelijk van de fase waarin een bank zich 

bevindt of van de houding die zij ten aanzien van duurzaamheid aanneemt. Een offensieve of 

duurzame houding vereist een geheel andere organisatie dan bijvoorbeeld een preventieve houding. 

Een belangrijke vraag is of duurzaam gedrag centraal of decentraal wordt georganiseerd en waar dan 

precies de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen. Wat is de rol van medewerkers en wat is 

de rol van de directie of het bestuur van de organisatie? Dient er gekozen te worden voor een top-

down- of bottom-upaanpak, voor een aparte milieuafdeling of dienen de verantwoordelijkheden ten 

aanzien van milieu en duurzaamheid geïntegreerd te worden in de diverse afdelingen of 

organisatieonderdelen? Een en ander is uiteraard afhankelijk van de structuur en cultuur van een 

organisatie en de markten waarop de bank opereert (geografisch en functioneel). Bovendien spelen 

allerlei specifieke strategische vragen een rol, zoals: dient de houding van de organisatie aangepast te 

worden inzake duurzaamheid en zo ja, wat is het beste moment voor een organisatieverandering en 

hoe wordt daar draagvlak voor verkregen? Voor de organisatieverandering is een gedragsverandering 

vereist. Die kan autonoom totstandkomen, maar dient veelal georganiseerd te worden. Communicatie 

is dan zeer belangrijk. Het zal duidelijk zijn dat interne en externe communicatie in elkaars verlengde 

liggen en elkaar versterken. Tenslotte kunnen reputatierisico’s een rol spelen bij externe 

communicatie. 

 

7.2 De organisatie van duurzaamheid binnen banken 

In hoofdstuk 6 is ingegaan op de interne aspecten van de bancaire activiteiten. Om structureel de 

milieudruk van deze activiteiten terug te dringen hebben sommige banken een 

milieumanagementsysteem (MMS) ingevoerd. Maar een dergelijke systematische aanpak is ook 

geschikt voor de externe milieuaspecten. Naarmate de houding van banken, zoals weergegeven in 

hoofdstuk 3, opschuift naar duurzaam bankieren, krijgen deze externe aspecten in een 

milieuzorgsysteem een meer expliciete rol. Sinds het einde van de jaren negentig hebben enkele 

banken een MMS ontwikkeld en opgezet voor zowel de interne als externe milieudruk van de bank 

(zie VfU 1998, FORGE 2000 en EPI Finance 2000, voor generieke methodieken die zijn opgesteld 

vanuit de bancaire sector).  

 

De opzet van een MMS binnen een bank zal veelal een aantal fasen kennen. In de eerste fase dient de 

milieuzorgstrategie bepaald te worden. Deze is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, zoals de 

generieke missie van de organisatie, het beschikbare budget, maar bovenal commitment vanuit de top. 



  

De eerste fase bestaat kortom uit het verkrijgen, organiseren of communiceren van management 

commitment (de eerste fase is daarmee voornamelijk top down). Management commitment is een 

voorwaarde voor de tweede fase, waarin de aard van de ontwikkeling van het milieubeleid en -

programma bepaald en vastgesteld worden. Een milieubeleid heeft een functionele rol - een richtsnoer 

voor het toekomstige handelen van de organisatie - en een informatieve functie, met name naar de 

eigen werknemers, maar vervolgens ook naar uiteenlopende externe relaties. Een milieuprogramma 

vloeit hieruit voort en legt concrete voornemens en doelen voor de korte termijn (1-2 jaar) vast. In de 

derde fase vindt de uitvoering van het milieuprogramma plaats. Voor beginnende banken zal het 

maken van een stappenplan en/of prioriteringen een vereiste zijn. Trainingen en interne communicatie 

zijn een wezenlijk onderdeel van deze fase. In de vierde fase worden de prestaties en het MMS 

gemeten, gerapporteerd en geëvalueerd. Dit verschaft de basis om het milieuprogramma bij te stellen 

of zelfs het milieubeleid aan te passen.  

 

Een MMS bestaat veelal uit de volgende basiscomponenten (KPMG Milieu/IVA 1996): 

• een milieubeleidsverklaring;  

• een milieuprogramma; 

• integratie van de milieuzorg in de bedrijfsvoering; 

• de toedeling van verantwoordelijkheden en taken aan personen; 

• metingen en registraties op grond van interne en externe regels (vergunningen); 

• interne voorlichting en opleiding; 

• interne en externe rapportage;  

• doorlichting van het milieuzorgsysteem (‘milieuaudit’).  

 

Een gesystematiseerde aanpak via een MMS versterkt de voordelen van milieuzorg (soepelere 

behandeling van overheden, kostenbesparingen door onder andere afvalreductie en energiebesparing, 

lagere risico’s, extra opbrengsten of marktaandeel door nieuwe of verbeterde producten en beter 

imago) doordat de milieuzorg in alle processen en bedrijfsinterne procedures is geïntegreerd. Een 

formeel MMS heeft bovendien als voordeel dat het de mogelijkheden opent voor certificering en 

daarmee voor externe erkenning van de inspanningen.  

 

Certificering van een MMS houdt in dat bedrijven die een MMS hebben daarvoor een internationaal 

erkend certificaat ontvangen, nadat uit onafhankelijk onderzoek van derden is gebleken dat het 

systeem aan bepaalde eisen voldoet. Een internationaal breed erkende standaard is de 14000-serie van 

de International Organisation for Standardisation (ISO). Binnen Europa kan het European Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS) worden onderscheiden. EMAS is veeleisender dan ISO 

14001, aangezien voor EMAS een door onafhankelijke specialisten geverifieerd milieujaarverslag 



  

verplicht is. ISO 14001 is vooral op het milieuzorgsysteem gericht, terwijl EMAS voornamelijk op de 

milieuprestaties is gericht. Verder vertonen de beide certificeringstandaarden grote overeenkomsten. 

Diverse banken hebben hun MMS inmiddels laten certificeren. Voorbeelden zijn Deutsche Bank, 

UBS, BBVA en Triodos Bank (ISO 14000) en Deutsche Ausgleichsbank (EMAS). 

 

Een MMS kan in elk van de drie fasen naar duurzaamheid (preventief, offensief en duurzaam 

bankieren) een rol spelen. In elke fase zal gelden dat de positieve aspecten en de voortgang van de 

milieuzorg intern gecommuniceerd dienen te worden. Naast behaalde milieuresultaten gaat het hierbij 

ook om financiële resultaten, bijvoorbeeld financiële besparingen of commerciële successen. De 

bereidheid van de top om de (preventieve, offensieve of duurzame) ambitie leidend te laten zijn in de 

beslissingen, is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle invoering van een 

milieuzorgstrategie. Doordat de behaalde milieuresultaten niet zelden een collectief karakter hebben, 

terwijl de lasten op een bepaalde afdeling kunnen rusten, is daarnaast een algemeen budget 

(vastgesteld door de top) voor de implementatie van milieuzorg in de preventieve en offensieve fase 

een vereiste. Ook draagvlak bij de medewerkers en het management is een noodzakelijke voorwaarde 

voor een succesvolle milieustrategie. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol.  

 

7.3 De rol van interne communicatie 

De doelstellingen van interne communicatie kunnen in drie niveaus worden gesplitst. Het zijn:  

1. het verhogen van kennis bij de medewerkers en de leiding; 

2. het bijdragen aan een positieve houding met betrekking tot duurzaamheid; 

3. het bevorderen van duurzaam gedrag bij de medewerkers en de leiding. 

Communicatie is uiteraard slechts een instrument tot verandering. 

 

Bij een defensieve, preventieve en offensieve houding zal het verhogen van de kennis (in afnemende 

mate) van groot belang zijn.27 Dit kan plaatsvinden met behulp van een milieubeleidsverklaring, 

waarin de doelstellingen van de organisatie voor de lange termijn zijn opgenomen. Een 

ambitieverklaring kan een soortgelijke rol vervullen. Milieujaarverslagen kunnen intern gebruikt 

worden om de milieudruk van diverse, schijnbaar schone, bancaire activiteiten duidelijk te maken. 

Daarnaast kan er in diverse (papieren en elektronische) interne media aandacht worden geschonken 

aan het idee van duurzame ontwikkeling, het belang van milieuzorg, de resultaten van concurrenten et 

cetera. Het opzetten van een gemakkelijk toegankelijk kenniscentrum of een 

milieubulletin/milieunieuwsbrief kan daarbij constructief, maar slechts aanvullend, werken. 

 

                                                 
27 Alhoewel bij een defensieve houding er weinig of geen aandacht aan zal worden geschonken. 



  

Een milieubeleidsverklaring legt de ambitie voor de lange termijn vast en wordt door de leiding 

vastgesteld (vooral ook extern gericht). Doorgaans heeft zij een kwalitatief karakter. In het 

milieuprogramma staan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en activiteiten voor de korte 

termijn (bijvoorbeeld één jaar). Een milieuprogramma zal voornamelijk intern gericht zijn. Om de 

houding en het gedrag van medewerkers en management gunstig te beïnvloeden, dienen concrete en 

aansprekende doelstellingen in het milieuprogramma en de milieubeleidsverklaring opgenomen te 

worden. Er zal veel tijd, energie en geld dienen te worden gestoken in voorlichting en opleiding. 

Interne seminars, congressen, themadagen en het participeren in brede netwerken zijn hier elementen 

van. Bij een preventieve strategie zal vooral veel tijd en geld worden gestoken in de bijscholing van 

kredietbeoordelaars. Hierbij hoort ook het opzetten van controlelijsten (‘checklists’) en handleidingen 

voor de kredietverlening (en het verzekeren tegen milieurisico’s) en databanken met relevante milieu-

informatie per sector. Veel banken kennen dergelijke instrumenten. Ook intranet kan hiervoor worden 

gebruikt. Dit communicatiemiddel heeft als voordeel dat de veranderingen in milieuwetgeving (per 

branche of bedrijfstak) sneller kunnen worden gecommuniceerd en eenvoudiger kunnen worden 

bijgehouden. 

 

Waar bij een preventieve strategie kennis nog een belangrijke factor is, zullen bij een offensieve 

strategie de houding en het gedrag van groot belang zijn. Pas als het nastreven van duurzaamheid 

breed wordt gedragen, zullen creatieve innovaties op productniveau uit zichzelf totstandkomen. 

Discussie- en trainingssessies waarbij metaforen worden gebruikt om medewerkers los te weken van 

de vooroordelen over milieuzorg of potenties te signaleren, zijn een mogelijk instrument om het 

gedrag en de houding positief te beïnvloeden. Gerichte trainingen zullen ook nodig zijn om 

accountmanagers de nodige bagage te geven voor hun klantcontacten en voor kredietbeoordelaars 

voor het opbouwen van de kennis en kunde om milieurisico’s te beoordelen in de kredietaanvragen.  

 

Het bevorderen van duurzaam gedrag kan verder onder meer plaatsvinden door het financieel te 

belonen. De meest ultieme vorm is om de bonussen binnen de bank af te laten hangen van de 

individuele bijdrage aan de duurzaamheidambitie van de bank. Dit kan gericht zijn op interne 

milieuzorg, op (nieuwe) milieuproducten of milieuprojecten en -investeringen. Veel initiatieven van 

banken aan de externe zijde zijn ofwel gericht op risicoreductie ofwel op niches voor nieuwe 

producten. De bulk van de activiteiten bestaat echter uit reguliere financiering met weinig aandacht 

voor milieu. De reguliere bonusstructuur binnen banken stimuleert een focus van de medewerker op 

grootschalige projecten. Duurzame projecten zijn grosso modo relatief kleinschalig. Om een 

beweging naar duurzame projecten mogelijk te maken is een meer duurzaam bonussysteem 

noodzakelijk. Hiervoor zouden indicatoren ontwikkeld dienen te worden om het duurzaamheidgehalte 

(en dus niet uitsluitend het milieurisicoperspectief) van een project te kunnen beoordelen. Een 



  

dergelijke discussie is zeer fundamenteel en kan verreikende consequenties hebben.28 Binnen 

bijvoorbeeld de Rabobank en het IFC worden eerste voorzichtige stappen gezet om dit onderwerp 

bespreekbaar te maken. 

 

7.4 De rol van externe communicatie 

Uitgaande van een offensieve of duurzame houding kunnen diverse externe communicatieve 

activiteiten worden gestart. Die zullen een verbetering van het imago in brede zin tot doel hebben. In 

brede zin, aangezien onder imago aan de ene kant de directe commerciële activiteiten kunnen vallen 

(zoals duurzame investeringsfondsen) en aan de andere kant betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

een onderdeel van het imago van een bank kan zijn (alhoewel imago hier uiteraard meer een gevolg 

dan een doel is).  

 

Het publiceren van een ambitieverklaring of een milieubeleidsverklaring kan een grote 

communicatieve waarde hebben. Een (algemene) ambitieverklaring verwoordt wat de richting, de 

kerndoelstellingen en kernwaarden van de bank zijn. Zij vormt als het ware het kompas voor eenieder 

die in die organisatie werkt (zij heeft dan ook een belangrijke interne communicatieve functie). Maar 

ook voor de omgeving is zij van belang: de ambitieverklaring geeft aan waar de organisatie voor staat 

en waarop zij kan en mag worden aangesproken.  

 

Naast een ambitieverklaring en een milieubeleidsverklaring kan het ondertekenen van internationale 

milieuverklaringen een belangrijke communicatieve uiting zijn. Zo hebben tientallen banken het ‘ICC-

handvest voor duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven’ ondertekend. De ICC-verklaring is een 

algemene verklaring, waarin de ondertekenaars aangeven duurzaamheid na te streven. Het heeft 

soortgelijke karakteristieken als ISO 14001, zij het dat de ICC-verklaring een meer vrijblijvend 

karakter heeft. De voor banken verdergaande ‘UNEP-verklaring van banken inzake milieu en 

duurzame ontwikkeling’ is inmiddels door 179 banken ondertekend (maart 2001). De belangrijkste 

verbintenis van de UNEP-verklaring is, naast het zogenoemde voorzorgsbeginsel, dat de bank 

milieuoverwegingen zal integreren in de interne bedrijfsvoering en commerciële beslissingen. 

Alhoewel er wordt verwezen naar milieuwetgeving bestaat er een opening dat aan bedrijven geen (of 

duurder) krediet wordt verleend indien zij geen evenwichtig en krachtig milieubeleid hebben.29  

 

                                                 
28 Impliciet stelt het gevoerde betoog dat er weliswaar veel tijd en energie van de organisatie gestoken kan worden in trainingen en 

voorlichting van de medewerkers, maar dat zolang de bonusstructuur niet wordt aangepast er in het reguliere financieringscircuit geen of 

weinig gedragsveranderingen zullen optreden. 

29 Zie Hill, Fedrigo en Marshall (1997) voor een bespreking van de implementatie van de beginselen van de verklaring bij de 

ondertekenaars ervan. In deze enquête van ‘The Green Alliance’ bleek één (ethische) bank kredietverlening te weigeren indien wel was 

voldaan aan overheidseisen, maar de activiteiten toch nog ‘overmatige’ milieudegradatie met zich meebracht. Zie UNEP (1998) voor een 

vervolgenquête naar de activiteiten van de ondertekenaars. 



  

Sommige landen verplichten bedrijven een milieuverslag te publiceren (Nederland en Denemarken). 

Andere landen kennen een verplichting om milieugegevens in het financiële jaarverslag op te nemen 

(Zweden en Noorwegen) of financiële risico’s en vervuilende emissies bij een bepaalde overheids- of 

marktinstantie te melden (VS, Canada, Spanje, Australië en Zuid-Korea). In de meeste gevallen gaat 

het om zeer vervuilende (industriële) bedrijven, maar soms ook de grote beursgenoteerde 

ondernemingen. In het laatste geval worden ook de grote banken geraakt, zoals bijvoorbeeld in 

Canada. Een verplichting voor een bank tot het publiceren van een afzonderlijk milieuverslag bestaat 

(nog) in geen enkel land. Binnen de Nederlandse wet bestaat echter wel de ruimte om op termijn ook 

een wettelijke verslagplicht aan banken op te leggen. 

 

Banken die een meer offensieve houding ten aanzien van milieu en duurzame ontwikkeling aannemen, 

zullen (vrijwillig) een milieujaarverslag publiceren. Aan externe berichtgeving kunnen drie functies 

worden toegekend: de verantwoordingsfunctie (het afleggen van verantwoording aan 

belanghebbenden over het gevoerde beleid), de informatiefunctie (het verschaffen van informatie aan 

belanghebbenden ten behoeve van door hen te nemen beslissingen inzake hun relaties met de 

onderneming) en de PR-functie. De belanghebbenden kunnen uiteraard ook leden van de organisatie 

zelf zijn. Veel milieujaarverslagen van banken hebben vooral een informatieve functie, maar een 

opschuiving naar een verantwoordingsfunctie is reeds zichtbaar.  

 

De aard en vorm van milieujaarverslagen lopen sterk uiteen. De ING Groep (1999) publiceert vanaf 

het verslagjaar 1995 een milieujaarverslag. Dit heeft een kwantitatief karakter met betrekking tot de 

interne activiteiten en een meer kwalitatief karakter met betrekking tot producten. Ook ABN AMRO 

(2001) en de Rabobank (2000) publiceren respectievelijk een milieu- en duurzaamheidverslag. 

Diverse milieujaarverslagen zijn (apart) gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant of 

milieudeskundige. De laatste jaren bestaan er meerdere initiatieven om standaarden te ontwikkelen 

voor milieuverslaglegging door de financiële sector. Speciale bancaire verenigingen, zoals de 

FORGE-groep, de VfU en EPI-Finance, doen voorstellen voor de standaardisering van de interne en 

externe milieuaspecten in milieuverslagen van banken. De kracht van een goed milieuverslag is op te 

splitsen in interne en externe elementen. Intern dwingt een goed milieuverslag tot een grondige 

analyse van milieueffecten van het product en/of het productieproces. Mede daardoor worden het 

bewustzijn en de betrokkenheid van de ‘eigen mensen’ verhoogd. Bovendien bevordert het een 

zorgvuldige milieuzorg en zet het aan tot beleidsformulering. Extern bevordert een goed milieuverslag 

de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het bedrijf en zet het aan tot dialoog met 

belanghebbenden. Zoals er een tendens bestaat naar integratie van milieu en economie, zal het 

milieuverslag wellicht uiteindelijk in het financiële jaarverslag worden geïntegreerd.  

 



  

Het uitgeven van brochures aan relaties met betrekking tot milieu en duurzame ontwikkeling is een 

externe communicatieve uiting met een directe commerciële link. NatWest en ING hebben 

bijvoorbeeld brochures uitgebracht voor ondernemers met betrekking tot milieumanagement. 

Daarnaast maken veel banken gebruik van internet om hun activiteiten en positie ten aanzien van 

milieuvraagstukken toe te lichten. Behalve informatie over het eigen bedrijf (en de 

duurzaamheidaspecten daarvan) kan informatie opgenomen worden voor relaties. Sprekende 

voorbeelden van milieusuccessen kunnen relaties stimuleren een duurzame ontwikkeling na te streven 

(en al doende de risico’s van de kredietgever te verlagen). Ook het organiseren van congressen, 

seminars en workshops kan een bijdrage leveren aan de stimulering van duurzaam handelen door 

klanten.  

 

Verder is sponsoring een belangrijke communicatieve uiting. Diverse banken zijn sponsor van 

natuurbehoudorganisaties (bijvoorbeeld ING en Bank of America). De sponsoring van een 

natuurorganisatie heeft daarmee een neutralere werking dan de sponsoring van een milieuorganisatie. 

Kredietnemende relaties van een bank kunnen de standpunten van een milieuorganisatie minder op 

prijs stellen en associëren met de mening van de bank. Sponsoring zal dan eerder plaatsvinden op 

projectniveau of met een lager profiel.  

 

Tenslotte kan nog het participeren in netwerken worden vermeld. Het participeren in (externe) 

netwerken kan zeer belangrijk zijn om intern de kennis, de houding en het gedrag te versterken, en 

extern invloed uit te oefenen en betrokkenheid kenbaar te maken. Voorbeelden van dergelijke 

netwerken zijn de UNEP, de WBCSD en de Environmental Bankers Association in de VS. Ook de 

nationale bankiersverenigingen kunnen een dergelijke netwerkfunctie voor milieuactiviteiten 

vervullen. Zo bestaat er binnen de Nederlandse Vereniging van Banken bijvoorbeeld een 

Milieucommissie en een Commissie Groenfondsen. Het nut van contacten met de milieubeweging en 

de (centrale en lokale) overheid is daarnaast evident. Zo hebben de Nederlandse banken en de centrale 

overheid in 1999 een Milieuberaad Banken opgericht.  

 

7.5 Externe toetsbaarheid en risico’s van externe communicatie 

Communiceren over maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid (zoals sponsoring en 

het ondertekenen van ‘duurzaamheidverklaringen’) is belangrijk, maar niet zonder gevaren. Voordat 

men hieraan begint, dient men zich te beraden op de externe toetsbaarheid. De eigen interne 

organisatie dient de toets der kritiek te kunnen doorstaan. Een algemene wetmatigheid betreffende 

communicatie over maatschappelijke betrokkenheid is, dat men dient op te passen voor ‘green 



  

washing’ of een ‘green coat’.30 Steeds snellere informatieoverdracht aan burgers ten gevolge van 

informatietechnologie maakt het mogelijk snel en adequaat groepen mensen te mobiliseren om te 

protesteren en actie te voeren; een visie op externe toetsbaarheid is daardoor nog belangrijker 

geworden. Een voorbeeld is de onvrede van de aandeelhouders van Shell inzake de voorgenomen 

dumping van de Brent Spar en vervolgens de mensenrechtendiscussie in Nigeria in combinatie met de 

milieuvervuiling aldaar. In slechts enkele uren was de hele westerse wereld van het voornemen van 

Shell op de hoogte. De consumentenacties (de zogenoemde ‘consumer backlash’) bleven niet lang uit. 

 

Zo heeft een Nederlandse milieuorganisatie in 1998 protest geuit tegen ABN AMRO, vanwege de 

milieucode van deze bank en het feit dat zij een Amerikaanse onderneming (Freeport-McMorran 

Copper and Gold) financiert die een zeer milieuvervuilende koper- en goudmijn in West-Papoea-

Nieuw-Guinea zou exploiteren. Het heeft daartoe een brochure uitgebracht met de titel ‘Weet jij wat 

ABN AMRO met jouw geld doet?’ (Vereniging Milieudefensie 1998). Veel klanten hebben ABN 

AMRO gestandaardiseerde brieven gestuurd waarin zij hun oppositie uitten tegen dergelijke 

financieringen. Eind 1998 heeft de bank toegezegd te eisen dat Freeport een onafhankelijk onderzoek 

laat uitvoeren en dat Freeport met de lokale bevolking en de betrokken NGOS overeenstemming 

bereikt over de onderzoeksopzet. De actie, die was gericht op meerdere internationaal opererende 

banken, was volgens de milieuorganisaties succesvol en kreeg wereldwijd aandacht. Er kan daarom 

een belangrijke precedentwerking van uitgaan, dat NGO’s niet uitsluitend overheden en vervuilende 

bedrijven ter verantwoording roepen, maar de aandacht verschuiven naar de financiers en 

investeerders van bepaalde projecten en bedrijven. De actie kreeg in 2000 navolging van Greenpeace. 

Na aanleiding van onderzoek van AIDEnvironment, werden alle vooraanstaande Nederlandse banken 

ter verantwoording geroepen met betrekking tot hun financiële banden met palmolieplantages in 

Indonesië (Wakker 2000). De Rabobank ontkende in haar duurzaamheidverslag over 1999 elke 

betrokkenheid bij dergelijke schadelijke projecten en heeft, evenals ABN AMRO en ING, 

gedragscodes voor financieringen (van palmolieplantages) opgesteld.  

 

Als algemene vuistregel geldt dat een bedrijf of project op milieuaspecten doorgelicht dient te worden 

(vooral in ontwikkelingslanden) voordat tot financiering kan worden overgegaan. Een dergelijk 

onderzoek dient niet te stoppen bij financieel risico, maar zal nu ook dienen te kijken naar 

ecologische, sociale en reputatierisico’s. Indien dit niet het geval is, zal communicatie over milieu en 

ethiek vroeg of laat een averechts effect hebben. Dit geldt in versterkte mate voor banken (ten 

opzichte van andere sectoren), waar vertrouwen van het publiek een bestaansvereiste is. Overigens 

hoeft de aanklacht van een belangengroepering niet eens gegrond te zijn om het vertrouwen en/of het 

                                                 
30 Dit is het idee dat de indruk wordt gewekt geheel milieuvriendelijk te zijn, terwijl dit slechts voor (gedeelten van) enkele (of zelfs geen 

enkele) bedrijfsactiviteiten geldt. Zie bijvoorbeeld Ottman 1993. 



  

imago van een bank te schaden. Dit bleek bijvoorbeeld gedeeltelijk het geval te zijn bij de discussie 

omtrent de voorgenomen dumping van de Brent Spar door Shell in de Noordzee.31 

 

Banken nemen ten opzichte van andere bedrijven ten aanzien van externe toetsbaarheid een 

bijzondere rol in. Alhoewel de verantwoordelijkheid en de juridische aansprakelijkheid in beginsel 

hetzelfde zijn, is het gevaar van consumentenacties zwakker. Immers, consumenten die bijvoorbeeld 

onvrede hebben met het beleid van bank A, zullen niet zo snel hun hypotheek opzeggen en 

overstappen naar bank B. Er bestaat als het ware een grote (per consument verschillende) 

‘tolerantiezone’ in economische zin, die wordt gevormd door de transactiekosten. Vanzelfsprekend 

kan de consument wel eenvoudig actie voeren door middel van demonstraties, brieven en 

handtekeningenacties. En uiteraard geldt dat een economische actie wel degelijk gevoeld kan worden 

ten aanzien van potentiële nieuwe klanten en relaties die wel eenvoudig van bank kunnen/willen 

wisselen.  

                                                 
31 Onderzoek heeft aangetoond dat de Brent Spar niet sterk met olie vervuild zou zijn geweest. Daarnaast zou zij in een diepe oceaantrog in 

de Atlantische Oceaan worden ‘afgezonken’ in plaats van in de (bij het publiek meer geliefde) Noordzee te worden ‘gedumpt’.  



  

 8 Duurzamer bankieren in de praktijk: een empirisch onderzoek 

 
8.1 Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken zijn diverse voorbeelden van activiteiten van verschillende banken 

aangehaald. Hieronder vallen veel kleinere banken, zoals Triodos Bank en de Co-Operative Bank. 

Onder de mainstreambanken komen veelvuldig dezelfde banken naar voren, zoals UBS, ING, 

Rabobank, Deutsche Bank en Bank of America. Dit zijn op het gebied van duurzaamheid duidelijk de 

‘actieve’ banken waarover ook de meeste informatie voorhanden is (doordat zij rapporteren over hun 

milieuprestaties en –ambities of doordat bestaande studies of populaire tijdschriften de activiteiten 

van deze banken beschrijven). Een beperking van deze casuïstiek is dat niet duidelijk is in welke mate 

milieuzorg sectorbreed is doorgedrongen. Om deze leemte te vullen is een onderzoek uitgevoerd naar 

een aselecte (met betrekking tot milieuzorg) groep banken. In plaats van te kijken naar de bekende 

koplopers is de schaal van een bank als selectiecriterium genomen.32  

 

De selectie is gebaseerd op twee criteria. 

1. Totale activa: aangezien de directe en indirecte milieudruk van banken vooral met de omvang van 

de activiteiten samenhangt en daarmee met de omvang van de activa, is de positie van een bank op de 

wereldranglijst gemeten naar totale activa als uitgangspunt voor de steekproef genomen. Een bank 

dient minimaal 100 miljard euro (eind 199933) aan activa te hebben om geselecteerd te worden.  

2. Origine en aantal: om de omvang van de steekproef enigszins te beperken is het maximale aantal 

banken dat in het onderzoek wordt meegenomen op 50 gesteld. In de top-50 had 50% van de banken 

het hoofdkwartier in Duitsland, Japen of de VS. Om die reden is gekozen voor een additioneel 

selectiecriterium: per ontwikkeld land is uitsluitend de top-3 geselecteerd.  

 

In totaal voldeden 34 banken in 15 landen aan deze criteria, welke alle in de top-78 banken van de 

wereld naar activa van 1999 vallen.34 De gezamenlijke activa van de 34 banken bedragen circa 13 

triljoen euro. In totaliteit bieden de geselecteerde banken werk aan 2,2 miljoen mensen (gemiddeld 

65.600 werknemers per bank) en bezitten zij meer dan 95.000 kantoren (gemiddeld 2.800 kantoren per 

                                                 
32 Alhoewel ook andere publicaties de activiteiten van banken ten aanzien van milieu in kaart trachten te brengen, maken zij ofwel gebruik 

van interviews als bron voor dataverzameling, ofwel gebruik van de door banken gepubliceerde milieujaarverslagen (zie Bouma, Jeucken en 

Klinkers 2001). De eerste richt zich veelal op een beperkte groep banken in een enkel land (bijvoorbeeld Schrama 1999), terwijl beide zich 

uitsluitend richten op banken die lang of welbekend actief zijn in de milieuarena (bijvoorbeeld Tarna 2001). Het onderhavige onderzoek 

wijkt daarvan af (en de conclusies ook), doordat het zich in beginsel op banken in alle ontwikkelde landen richt, ongeacht het stadium 

waarin zij actief zijn op het terrein van milieuzorg. Bovendien gaat het om een vergelijkbare groep, aangezien uitsluitend grote banken in het 

onderzoek zijn betrokken (dat wil zeggen behorend tot de top-100 van de wereld op basis van activa).  

33 Er is gekozen voor het jaar 1999 (jaareinde), omdat voor ten minste dit verslagleggingjaar van alle banken financiële, milieu- of sociale 

jaarverslagen beschikbaar waren ten tijde van het onderzoek. Dataverzameling heeft eind 2000/begin 2001 plaatsgevonden. The Banker 

(2000, pp. 178-182) is als bron gebruikt voor de internationale rangorde van banken en voor de bepaling van het land van hoofdkwartier.  

34 Voor een complete lijst met de geselecteerde banken en het land van herkomst, zie tabel 8.2.  



  

bank). Hun internationale scope is aanzienlijk voor zowel het aantal als de diversiteit van landen en 

wereldregio’s waarin zij actief zijn (zie Jeucken 2001a). 

 

In de analyses in de volgende paragrafen zullen regelmatig drie wereldregio’s met elkaar worden 

vergeleken: Europa (24 banken), Noord-Amerika (6 banken) en ‘Oceanië’ (zijnde Japan en Australië; 

4 banken). Wanneer het bij deze vergelijking om aantallen banken die op een bepaald facet scoren 

gaat, zal er per regio standaardisatie plaatsvinden om vergelijking mogelijk te maken. Dat wil zeggen 

dat op een bepaald facet uitsluitend het aandeel van de banken binnen regio A met het aandeel van de 

banken binnen regio B wordt vergeleken. Indien 4 banken binnen Oceanië en 3 banken in Noord-

Amerika bijvoorbeeld de UNEP-verklaring ondertekend hebben, is de gestandaardiseerde score voor 

Oceanië 100% en voor Noord-Amerika 50%.  

 

Als belangrijkste en meest toegankelijke bron voor de stappen van elke bank op het terrein van 

duurzaamheid is het meest recente milieuverslag genomen.35 Indien een afzonderlijk milieuverslag 

niet bestond, is uitgeweken naar het meest recente sociaal jaarverslag (ofwel ‘community report’) en 

in derde instantie naar het meest recente financiële jaarverslag (meest recent tot en met januari 2001). 

De rapporten beslaan daarmee de periode 1998-2000. Bovendien is gebruikgemaakt van informatie 

die beschikbaar is via de officiële websites van de individuele banken.  

 

In het onderzoek is voor iedere bank de volgende set activiteiten geanalyseerd (zie ook Jeucken, 

2001b): 

Gedragscodes, milieuverslaglegging en milieuzorgsystemen (paragraaf 8.2) 

• Milieuverklaringen en gedragscodes.  

• Milieuverslagen. 

• Standaarden voor en certificering van milieuzorgsystemen. 

Milieuzorg in de praktijk: beleid, doelstellingen en gerapporteerde data (paragraaf 8.3): 

✓ Transparantie over interne en externe milieugegevens (kwantitatief en/of kwalitatief). 

✓ Interne en externe doelen voor de nabije toekomst. 

✓ Milieubeleid. 

Milieuzorg in de praktijk: producten en risicomanagement (paragraaf 8.4): 

✓ Milieurisicoanalyses, sectoruitsluitingen en gebruik van Wereldbank of OESO-richtlijnen. 

✓ Beleggingsproducten, leningen, leases, spaarrekeningen, creditcards en verzekeringsproducten 

met een milieu-inslag. 

✓ Microkredieten, ‘debt-for-nature swaps’ en klimaatproducten. 

                                                 
35 Alhoewel interviews en enquêtes geschikte methoden zijn voor gegevensverzameling, was het gebruik hiervan door de brede opzet van 



  

✓ Milieuadviesdiensten of -activiteiten. 

Sociaal-economische activiteiten en sponsoring (paragraaf 8.5): 

✓ ‘Community building’, sponsoring en interne sociale doelen of activiteiten. 

 

Al deze aspecten worden geïntegreerd in paragraaf 8.6 in een integrale duurzaamheidscore. 

Paragraaf 8.7 sluit af en relateert de integrale scores aan generieke eigenschappen van een bank, 

zoals omvang, winstgevendheid en efficiency. 

 

8.2 Gedragscodes, milieuverslaglegging en milieuzorgsystemen 

Gedragscodes, zoals die van de UNEP en ICC (de internationale kamer van koophandel), zijn populair 

onder de 34 grote internationale banken. Ruim de helft van de banken heeft de sectorspecifieke 

UNEP-verklaring getekend (figuur 8.1). De volledig ontbrekende deelname van Oceanische banken 

aan de UNEP-verklaring valt op. De verklaring van het ICC geniet in alle regio’s populariteit, maar 

Europese banken geven duidelijk de voorkeur aan de UNEP-verklaring. De Canadese en Duitse 

banken hebben beide verklaringen ondertekend. Overigens kan hierin een vorm van peer pressure 

gezien worden: indien een of twee grote banken in een land een bepaalde profilering met betrekking 

tot duurzaamheid kiezen, volgen andere banken veelal snel. Dit valt ook op bij het lidmaatschap van 

de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Slechts vier banken zijn lid (alle 

Europees). In Nederland maakte de Rabobank begin 2000 bekend lid te worden en de doelstellingen 

ten aanzien van duurzaamheid te steunen. Eind 2000 volgde ABN AMRO en ING in 2001.  

  

                                                                                                                                                         
dit onderzoek niet mogelijk. 



  

Figuur 8.1 Publieke verklaringen en verslagen over duurzaamheid, 1998-2000 
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Milieuverslaglegging door banken is een sterk Europees fenomeen. Banken in de andere 

wereldregio’s hebben hier nog een belangrijke inhaalslag te maken. Vooral Oceanië valt met nul 

milieuverslagen op. Cultuurverschillen zijn hiervoor een bepalende factor. Zo is transparantie in 

Japan niet vanzelfsprekend en wordt die soms zelfs als een teken van zwakte bestempeld.36 Een 

belangrijk verschil tussen Europa en de andere wereldregio’s is dat de banken in Noord-Amerika en 

Oceanië meer gericht zijn op ‘community involvement’ en minder of niet op milieuaspecten.37 In de 

figuur is daarom een onderscheid gemaakt tussen banken die een milieuverslag publiceren (32%), 

banken die dat niet doen maar wel in het financieel jaarverslag of op hun website aandacht aan 

milieuaangelegenheden besteden38 (24%) en banken die eveneens geen milieuverslag publiceren en 

op hun website of in het financieel jaarverslag alleen aan ‘community involvement’ aandacht besteden 

(15%). Cumulatief rapporteert daarmee 71% op de een of andere wijze met betrekking tot 

duurzaamheidaspecten.39 Franse en Italiaanse banken springen hierbij in het oog aangezien zijn noch 

over milieu noch over ‘community involvement’ rapporteren. 

                                                 
36 Er beginnen hier wel langzaam veranderingen op te treden. Een aantal vooraanstaande Japanse schadeverzekeraars brengt inmiddels een 

milieuverslag uit en ook de vooraanstaande vermogensbeheerder Nikko Securities/Nikko Assets rapporteert over milieu.  

37 ‘Community involvement’ omvat het ondersteunen van vrijwilligersprojecten (al dan niet met betrokkenheid van medewerkers), 

investeringen in en sponsoring van sociale activiteiten in lokale gemeenschappen. 

38 Dit is minimaal een kolom. Geen enkele bank in deze groep besteedde meer dan twee pagina’s aan het milieu in het financiële 

jaarverslag. Als zodanig is de informatie haast volledig kwalitatief van aard.  

39 Van de overgebleven 29 procent van de banken besteedden sommige banken wel enkele woorden aan milieuaspecten (enkele zinnen) of 



  

 

Zes banken brengen een duurzaamheidverslag uit, waarin zowel aandacht wordt besteed aan milieu 

als aan sociale aspecten (Bank of America, NatWest, Rabobank en de drie Duitse banken). Barclays 

brengt een afzonderlijk milieuverslag en afzonderlijk sociaal verslag. De twee Zwitserse banken en de 

twee resterende Nederlandse banken publiceren ‘pure’ milieuverslagen. Hieruit resulteert dat 23 van 

de 34 banken in het geheel geen milieu- of duurzaamheidverslag publiceren (68%). Opvallend is 

wederom, dat er binnen een land peer pressure of eensgezindheid over het nut van het al dan niet 

publiceren van een milieuverslag lijkt te bestaan. Alle geselecteerde banken uit Duitsland, 

Zwitserland en Nederland publiceren een milieu- of duurzaamheidverslag. Ook in het VK lijkt een 

bepaalde mate van peer pressure te bestaan, waar, naast NatWest en Barclays, ook bijvoorbeeld 

Lloyds TSB een milieuverslag publiceert. Opvallend is dat in een globaliserende economie en bij 

globaal opererende banken, dergelijke peer pressure kennelijk nog tot land- (of regio) grenzen beperkt 

blijft. In Noord-Amerika brengt alleen Bank of America een milieuverslag uit.40 Zij was bovendien 

een van de pioniers en publiceert – evenals NatWest – reeds sinds 1993 milieuverslagen. Naast deze 

banken springen de beide Zwitserse banken en ING in het oog in de frequentie van 

milieuverslaglegging. alle hebben ze inmiddels hun vijfde of zesde jaarlijkse of meerjarige 

milieuverslag gepubliceerd.  

 

De meest proactieve banken trachten systematisch de milieudruk van de eigen processen te reduceren. 

Vier Europese banken hebben hiervoor een ISO-certificaat: BBVA (voor enkele locaties), Deutsche 

Bank (voor het nationale kantorennetwerk), UBS en Credit Suisse (voor hun wereldwijde 

milieuzorgsysteem). Geen van de banken heeft het milieuzorgsysteem gecertificeerd op basis van de 

Europese EMAS-standaard.  

 

8.3 Milieuzorg in de praktijk: gerapporteerd beleid, doelstellingen en informatie  

Figuur 8.2 geeft de interne milieuaspecten van de geselecteerde banken weer. De volgende conclusies 

kunnen getrokken worden. Een kleine 60% van de banken heeft inmiddels een milieubeleid. Dit geldt 

voor tweederde van de Europese banken, de helft van de Noord-Amerikaanse banken en een kwart 

van de Oceanische banken (gestandaardiseerd). Ruim 60% van de banken vermeldt de milieudruk uit 

haar interne processen in kwalitatieve termen (bijvoorbeeld ‘wij hebben het papierverbruik 

gereduceerd’). Transparantie in kwantitatieve termen (bijvoorbeeld ‘wij hebben het papierverbruik 

met 20% gereduceerd’) komt echter duidelijk minder voor: 38% voor alle banken gezamenlijk. Ook 

qua doelstellingen met betrekking tot de reductie van de milieudruk van de interne processen voor de 

toekomst, zijn de Europese banken het meest transparant (42%).  

                                                                                                                                                         
aan sociale aspecten (enkele kolommen). Kortom, in volgende paragrafen kunnen deze banken nog wel positief scoren op bepaalde aspecten. 

40 In het voorjaar van 2001 is hierin verandering gekomen: Citigroup publiceerde haar eerste milieuverslag.  



  

 

Figuur 8.2 Interne milieuaspecten van geselecteerde banken, 1998-2000 
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[voetnoot 39 verdwijnt van bladspiegel?] 

Ook binnen de regio’s bestaan verschillen. Zo scoort Bank of America als enige Noord-Amerikaanse 

bank op alle facetten in figuur 8.2. In Oceanië kent alleen National Australia Bank (NAB) een 

milieubeleid en is Sumitomo de enige bank die melding maakt van haar interne milieudruk in 

kwalitatieve zin. Ook binnen Europa bestaan grote verschillen. De Italiaanse en Franse banken scoren 

op alle facetten in figuur 8.2 negatief (met uitzondering van Société Générale, die in beperkte zin 

melding maakt van haar interne milieudruk in kwalitatieve zin). Daar tegenover staan de Nederlandse, 

Duitse, Zwitserse en Britse banken (met uitzondering van HSBC) die op al deze facetten positief 

scoren.  

 

Qua milieubeleid kan een onderscheid worden gemaakt in banken die een volwaardig milieubeleid 

kennen (minimaal een pagina) en dit apart publiceren of in een verslag opnemen (44%) en banken die 

hun ambitie en beleid ten aanzien van milieu of duurzaamheid in enkele zinnen in het financiële 

jaarverslag vermelden (18%). Opvallend is dat vooral de Noord-Amerikaanse banken een volwaardig 

milieubeleid kennen (50%). een beperkte verwoording komt hier niet voor. 46% van de Europese 

banken kent een volwaardig milieubeleid, terwijl 21% het met enkele woorden in het financiële 

verslag doet. Verder is opvallend dat UniCredito, BSCH, Royal Bank of Canada en Bank of Montreal 

ondertekenaars zijn van de UNEP-verklaring, maar geen milieubeleidsverklaringen (volledig dan wel 



  

beperkt) kennen. Hieruit volgt dat ondertekening van de UNEP-verklaring geen vanzelfsprekendheid 

is voor het voeren van een milieubeleid. Het kan echter ook betekenen dat deze banken de verklaring 

als hun milieubeleid beschouwen (zoals Dresdner bijvoorbeeld doet in haar milieuverslag). zij 

rapporteren daar echter alle vier niet over. Andersom wil het voeren van een milieubeleid uiteraard 

nog niet zeggen dat een bank ook de verwoording van de UNEP-verklaring onderschrijft. Bank of 

America behoort volgens sommigen bijvoorbeeld tot de koplopers onder de grootbanken wat betreft 

milieuzorg, maar heeft echter (vooralsnog) de UNEP-verklaring niet willen ondertekenen.  

 

8.4 Milieuzorg in de praktijk: risicomanagement en producten 

8.4.1 Milieurisicoanalyses en richtlijnen  
Figuur 8.3 geeft inzicht in hoe internationale banken in de praktijk omgaan met milieurisicoaspecten 

bij kredietverlening. Van de banken kijkt 56% nauwgezet naar milieuaspecten in de kredietverlening 

en bij financieringen. Dit percentage is lager dan verwacht, aangezien milieurisico’s sinds begin jaren 

negentig volop in de aandacht van banken zijn en de kern van bankieren raken. Aangezien in de VS 

CERCLA tot faillissementen onder banken leidde, is het opvallend dat niet alle Noord-Amerikaanse 

banken milieurisicoanalyses uitvoeren. Bij Chase Manhattan en Bank of Montreal kon hierover niets 

worden gevonden. Citigroup is van alle banken het meest transparant en biedt volop inzicht in de 

geboekte verliezen en gedane reserveringen voor milieurisico’s (alhoewel uitsluitend met betrekking 

tot de milieurisico’s van haar verzekeringsactiveiten). Geen enkele bank in Oceanië, België, Frankrijk 

en Italië voert milieurisicoanalyses uit.  

 



  

Figuur 8.3 Milieuaspecten bij kredietverlening, 1998-2000 
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Uitsluitend binnen de groep banken die aangaf expliciet rekening te houden met het bestaan van 

milieurisico’s, komen meer offensieve banken voor die ook formeel een of meerdere sectoren of 

activiteiten uitsluiten van financiering (15%) en/of expliciet de richtlijnen van de Wereldbank (24%) 

en/of de OESO (3%) hanteren bij financiering van projecten/bedrijven in ontwikkelingslanden of 

landen in transitie. Uitsluitend HSBC hanteert de algemene OESO-richtlijn, terwijl zij echter weer 

niet verwijst naar de sectorspecifieke Wereldbankrichtlijn. Banken die wel de Wereldbankrichtlijn 

hanteren bij hun internationale activiteiten zijn Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, 

HypoVereinsbank, ABN AMRO, Rabobank, UBS en Credit Suisse.  

 

Het zijn uitsluitend Europese banken die expliciet enkele sectoren of activiteiten aangeven welke zij 

niet zullen financieren. Qua sectoruitsluitingen valt de Rabobank op met haar gedragscode met 

betrekking tot financiering van genetisch gemodificeerde organismen. Deutsche Bank geeft aan geen 

projecten/bedrijven te willen financieren: ‘it believes pose serious threats to the environment’ 

(Deutsche Bank 2000, p. 22). HypoVereinsbank kent een soortgelijke formulering. HSBC sluit 

defensiemateriaal en landmijnen uit en NatWest sluit financiering van projecten uit die tot destructie 

van de tropische regenwouden (kunnen) leiden. Het uitsluiten van sectoren/activiteiten is binnen 

banken nog een teer onderwerp. De banken die erover spreken haasten zich in het jaarverslag te 

vermelden dat het strikt naleven van het uitsluitingsbeginsel in de financiële wereld niet altijd 



  

mogelijk is. Vooral bij investment-bankingactiviteiten is niet altijd exact helder waar het geld 

terechtkomt, zeker indien de investering via diverse financiële intermediairs loopt. Maar bovenal 

geldt, dat uitsluiting veelal betekent dat een andere bank het project financiert. Het is soms beter dat 

de offensieve bank dan wel financiert en nog enige invloed kan uitoefenen op de gevolgen voor het 

milieu. In dit licht valt op dat Bank of America aangeeft niet in directe of indirecte zin betrokken te 

(willen) zijn bij de bouw van de Three Gorges Dam in China, terwijl Société Générale juist vermeldt 

(en naar het lijkt met trots) wel betrokken te zijn bij dit project.41  

 

De vraag is of het nastreven van het uitsluiten van gehele sectoren verstandig is. Enerzijds zijn er 

wellicht sectoren/activiteiten te benoemen die in de praktijk door de voltallige gerenommeerde 

financiële instellingen zullen worden uitgesloten, zoals drugshandel en de directe kaalslag van 

tropisch regenwoud. Anderzijds zullen vele projecten/activiteiten zo specifiek zijn dat meer generieke 

criteria voor financiering op een project-bij-projectbasis beter de weg kunnen wijzen (in plaats van 

het uitsluiten van gehele sectoren). Indien een bank bijvoorbeeld wapenproducenten niet zou willen 

financieren, hoe zal zij dan een kredietaanvraag dienen te beschouwen van een bedrijf dat voor 2% 

van haar omzet onderdelen levert voor een wapenproducent? Sommige banken kennen daarom 

(generieke) gedragscodes voor het personeel ten aanzien van financiering. ING heeft bijvoorbeeld een 

set uitgebreide ‘Business Principles’ en HSBC heeft een brochure gepubliceerd met haar standpunt 

ten aanzien van ‘Responsible Financing’. Transparantie over de gemaakte beleids- en 

investeringsafwegingen zou het imago van de financiële sector ten goede kunnen komen. 

 

De helft van alle banken heeft specifieke milieuleningen in het dienstenpakket. Over het algemeen 

kennen dergelijke producten favoriete voorwaarden en/of tarieven voor specifieke milieu-

investeringen. Dergelijke producten zijn zeer populair in Europa en Noord-Amerika. Met uitzondering 

van Australië en Zwitserland is er in ieder land minimaal één bank die een milieulening aanbiedt. In 

totaal hebben negen banken een milieulening zonder staatssteun (waarvan vijf banken binnen 

Europa). NatWest heeft hiervoor bewust een deel van de winst gereserveerd (33 miljoen euro) om zo 

aan bedrijven tegen relatieve gunstige tarieven een lening ten behoeve van milieuverbeterprojecten te 

kunnen aanbieden (NatWest 1998, p. 13). Binnen Europa bieden tien banken een milieulening met 

garantie van het European Investment Fund (EIF) aan.  

 

8.4.2 Financiële producten gericht op milieuzorg 

Naast milieuleningen kan een bank haar cliënten een brede range producten en diensten aanbieden 

gericht op duurzaamheid. Figuur 8.4 geeft een totaalbeeld van dergelijke door de geselecteerde 

                                                 
41 De omvang en sociaal-economische gevolgen van dit project zijn ongeëvenaard en heeft tot veel kritiek geleid. De Wereldbank heeft 

uiteindelijk besloten het project (of delen daarvan) niet te financieren. 



  

banken aangeboden financiële producten en diensten.  

 

Figuur 8.4 Financiële producten gericht op milieuverbetering, 1998-2000 
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Heden ten dage wordt door banken een breed scala aan duurzame beleggingsfondsen aangeboden. De 

meeste fondsen investeren in beursgenoteerde bedrijven, sommige investeren in projecten of niet-

genoteerde bedrijven (private equity). Tien banken bieden klanten de mogelijkheid te beleggen in 

dergelijke fondsen (gezamenlijk 29% van de geselecteerde banken). Europese banken zijn het meest 

actief in dit veld. Er bestaan echter duidelijke verschillen tussen banken. Alle Zwitserse, Duitse en 

Nederlandse banken zijn in dit veld actief. De Nederlandse banken worden gesteund door fiscale 

faciliteiten van de overheid. In het kader van deze Fiscale Groenregeling hebben ING en Rabobank 

een groen spaarproduct ontwikkeld en ABN AMRO een beursgenoteerd beleggingsfonds. De 

genoemde spaarproducten zijn tevens de enige milieuspaarproducten die door de 34 banken worden 

aangeboden. Zowel bij de fiscale groenregeling als bij de introductie van ‘best-in-class’-

beleggingsfondsen is er binnen Nederland sprake van peer pressure. Op beide terreinen heeft de 

Rabobank de leidende rol genomen. De twee andere volgden snel met een vergelijkbaar 

beleggingsproduct. Ook Zwitserse banken zijn op de markt van duurzame beleggingsfondsen zeer 

actief. UBS heeft inmiddels vier fondsen: een milieupioniersfonds, een eco-perfomancefonds, een 

nieuw ‘best-in-class’-fonds volledig gericht op de Japanse markt (‘Dr Eco’) en een Fuel Cell Basket 

voor haar investment-bankingactiviteiten. Daarmee zet UBS duidelijk de toon. Dresdner, Citigroup en 



  

ING bieden aan (welgestelde) klanten de mogelijkheid een individuele duurzame portefeuille samen 

te stellen.  

 

Milieuleases worden uitsluitend door Europese banken aangeboden. Naast Deutsche Bank, zijn alle 

Nederlandse banken actief op de markt voor milieuleases (gezamenlijk 12% van de geselecteerde 

banken). In Nederland hangt dit samen met faciliteiten van de overheid. Slechts drie banken (9%: 

uitsluitend Noord-Amerikaanse banken) kennen een op milieu gerichte creditcard. Royal Bank of 

Canada geeft bijvoorbeeld een ‘WWF Visa Affinity Card’ uit, waarbij per aankoop door de bank een 

donatie wordt gedaan aan een goed doel naar keuze van de klant (gratis voor de klant). Een activiteit 

die weinig vergt van de kern van financiële dienstverlening is het aanbieden van milieuadviesdiensten 

aan (industriële) klanten. De helft van de banken is op dit vlak actief. Dit percentage is in alle 

wereldregio’s hetzelfde. Dit loopt uiteen van het uitbrengen van brochures voor het realiseren van 

energiebesparing tot consultancy op maat en op locatie. Unicredito en NatWest zijn op dit vlak het 

meest geavanceerd. 

 

Evenals beleggingsfondsen zijn verzekeringen producten die relatief vaak milieuvarianten kennen. 

Veel banken bieden klanten de mogelijkheid aan een verzekering af te sluiten ten behoeve van 

opgelopen en/of veroorzaakte milieuschade van of aan derden (26%). Geen van de banken in Oceanië 

voert een dergelijk product en in Noord-Amerika is alleen Citigroup op dit terrein actief. Binnen 

Europa valt Nederland op. Elk van de Nederlandse banken biedt een milieuschadeverzekering aan 

haar klanten aan. In Nederland hebben de verzekeraars gezamenlijk een innovatief 

verzekeringsproduct ontwikkeld dat vervolgens door alle banken wordt aangeboden (alhoewel Fortis 

hier achterblijft42). De Nederlandse banken zijn ook all-finance-instellingen, waarvoor 

verzekeringsactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn van de totale financiële dienstverlening. Indien 

wordt gecorrigeerd voor de vraag of de individuele banken in de steekproef verzekeringen wel tot de 

kernactiviteit rekenen, biedt 69% van de relevante instellingen een milieuverzekering aan haar klanten 

aan.  

 

8.4.3 Tot slot 

In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van enkele producten en diensten die de individuele banken 

aanbieden. De lijst is niet uitputtend.  

 

Tabel 8.1 Financiële producten en diensten van individuele banken, 1998-2000  

 Milieu Milie Micro Duurzaa Milieu Milieu Milie Klimaa Milieu 

                                                 
42 Fortis wordt (analoog aan de indeling van The Banker, juli 2000) tot de Belgische banken gerekend, alhoewel zij tot 2001 in zowel 

België als Nederland een hoofdkantoor heeft. Fortis is de vierde bank (naar activa) op de Nederlandse markt. 
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m fonds leasing verzekerin
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sdiens
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venture 

capital 

Noord-Amerika          

Royal Bank 

Canada  

X X X    X   

Can. Imp. Bank 

Com. 

X         

Bank of Montreal           

Citigroup  X X X X  X X   

Bank of America  X X X    X   

Chase Manhattan    X       

Europa          

Bank Austria  X X     X   

Fortis Bank           

KBC Bank   X    X    

MeritaNordbanke

n  

X X     X   

BNP Paribas           

Crédit Agricole   X        

Société Générale     X      

Deutsche Bank  X X X X X X X X X 

HypoVereinsbank  X X  X   X   

Dresdner Bank  X   X   X   

Banca Intesa   X        

UniCredito   X    X X   

SanPaolo IMI           

ABN AMRO  X   X X X X   

ING Group  X X  X X X X X  

Rabobank Group  X X X X X X X X X 

BSCH          

BBVA X X        

Handelsbanken  X         

UBS  X   X   X X X 



  

Crédit Suisse 

Group  

X   X  X X X  

HSBC Holdings  X         

Barclays Bank  X X        

NatWest Bank  X X X   X X   

Oceanië          

Nat. Australia 

Bank 

      X   

Bank Tokyo Mitsu.           

Fuji Bank          X 

Sumitomo  X     X   

Aantal banken 19 17 7 10 4 9 17 5 4 

[Kleiner lettertype wenselijk; NB: standaard wordt in wetenschappelijke publicaties voor tabellen een 

2-pts lagere lettergrootte gehanteerd] 

De meeste hierboven besproken producten passen bij banken met een offensieve houding ten aanzien 

van duurzaamheid. Banken die duurzaam willen bankieren zullen nog een stap verder gaan en 

innovaties stimuleren en zelf innoveren om een oplossing trachten te bieden voor uiteenlopende 

aspecten van het duurzaamheidvraagstuk. Activiteiten die hierbij passen, zijn venture capital ten 

behoeve van duurzame innovaties, microkrediet (met name in ontwikkelingslanden), debt-for-nature 

swaps en klimaatproducten.  

 

Zeven banken (21%) zijn actief op het terrein van microkredieten (vier Noord-Amerikaanse, drie 

Europese en geen Oceanische banken), alhoewel slechts vier banken dit financiële product in 

ontwikkelingslanden toepassen (Royal Bank of Canada, Citigroup, Deutsche Bank en Rabobank). 

Diverse innovatieve ontwikkelingen, gericht op een duurzame ontwikkeling van de samenleving, 

bevinden zich nog in een wordingsproces. Venture capital is hier een uitermate geschikt financieel 

instrument om duurzaamheid te bevorderen. Slechts vier banken zetten dit instrument gericht in: 

Deutsche Bank, Rabobank, UBS en Fuji Bank. Een heel nieuw terrein zijn financiële producten en 

innovaties ten behoeve van het internationale klimaatbeleid (klimaatproducten). Dit veld is nog zeer 

nieuw en uitsluitend de vooruitziende banken zijn hier al actief (15%: uitsluitend Europese banken). 

 

8.5 Sociaal-economische activiteiten en sponsoring  

Dat voor veel banken de sociale component de laatste jaren naast milieuzorg een rol is gaan spelen in 

het nastreven van duurzaamheid, blijkt uit de scores in figuur 8.5. Het gaat hier veelal om vormen van 

liefdadigheid en sponsoring, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van natuur en milieu. Dit is een terrein 

waarop bijna 60% van alle hier onderzochte banken actief is. De verschillen tussen de regio’s zijn hier 



  

niet erg groot. Uit de figuur blijkt verder dat voor Noord-Amerika en Oceanië ‘community 

involvement’ een groot goed is. In beide regio’s zijn alle banken op dit vlak actief (voor Europa is dit 

71%). ‘Community involvement’ omvat het ondersteunen van vrijwilligersprojecten (al dan niet met 

betrokkenheid van medewerkers), investeringen in en sponsoring van sociale activiteiten in lokale 

gemeenschappen. Voor banken die actief zijn op de binnenlandse markt van de VS bestaat hier zelfs 

een wettelijke prikkel toe (de zogenoemde Community Reinvestment Act). Tenslotte is gekeken hoe 

de 34 geselecteerde banken hun sociaal beleid vormgeven en uitvoeren binnen de eigen onderneming. 

Interne sociaal-economische activiteiten omvatten bijvoorbeeld gerichte trainingen, gelijke 

carrièrekansen van mannen en vrouwen en personeelsaandelenregelingen. Het totale percentage van 

banken die op de een of andere wijze actief zijn in dit veld is 82. Noord-Amerika scoort hier wederom 

100%.  

 

Figuur 8.5 Maatschappelijk verantwoord bankieren, 1998-2000 
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8.6 Integraalscore voor duurzaam bankieren 

In dit hoofdstuk zijn belangrijke verschillen tussen regio’s, landen en banken naar voren gekomen op 

het terrein van duurzaam bankieren. Op een breed scala facetten is geanalyseerd waar banken op dit 

moment staan. Het beeld in de vorige paragrafen is gemengd, zowel tussen banken als voor iedere 

bank afzonderlijk. Om een beter beeld te krijgen zou een integraalscore uitkomst kunnen bieden. 

Hiervoor is met de resultaten uit de vorige paragrafen één eindscore berekend, waarop de banken 



  

kunnen worden geschaald in defensief, preventief, offensief of duurzaam bankieren.43  

 

Het totaalbeeld laat dan zien dat er een groep van tien koplopers bestaat (30%) die zeer proactief is. 

De koplopers kunnen worden opgedeeld in duurzaam bankieren (6%) en offensief bankieren (24%). 

Daarnaast bestaat er een groep met zes volgers (18%) en een groep met achttien achterblijver (53%). 

De meerderheid van de banken neemt kortom een defensieve houding ten aanzien van milieu aan. 

Deze groep achterblijvers is opgesplitst in twee groepen (ieder 26%): ‘sterk’ defensief en ‘verlicht’ 

defensief. Bij de verlicht defensief bankierende banken kunnen tendensen worden gevonden die 

wijzen op een beweging naar een meer preventieve benadering. Binnen elke van de drie hoofdgroepen 

is er peer pressure, alhoewel deze binnen de kopgroep het meest zichtbaar is door de (nieuwe) 

producten die op de markt gebracht worden en spoedig door andere gevolgd worden. Peer pressure is 

ook zichtbaar in communicatieve uitingen. 

 

Regionaal bestaan er belangrijke verschillen. De gemiddelde score in Oceanië is defensief en in 

Noord-Amerika en Europa preventief. Figuur 8.6 geeft een beeld van de verschillen tussen landen ten 

aanzien van duurzaamheid en bankieren. Opgemerkt zij, dat voor de meeste landen geldt dat de 

geselecteerde banken geaggregeerd een aanzienlijk marktaandeel in de binnenlandse markt hebben. 

Dit geldt in het bijzonder voor Nederland: de drie geselecteerde banken hebben (op basis van bancaire 

activa) een gezamenlijk marktaandeel in de Nederlandse markt van circa 80%.  

 

Figuur 8.6 Verschillen tussen landen op weg naar duurzaam bankieren, 1998-2000 

                                                 
43 Voor de methodiek van de integraalscore wordt verwezen naar Jeucken (2001a, pp. 255-257). Opgemerkt zij, dat een dergelijke index 

niet de relatieve milieubelasting van de individuele banken weerspiegelt. Dat wil zeggen dat de milieubelasting van een bank met een 

relatief lage integrale score beter kan zijn dan die van een bank met een hoge integrale score. Kortom, deze paragraaf geeft een integraal 

beeld van hoe actief individuele banken zijn en doet als zodanig geen uitspraken over de kwaliteit van de activiteiten van banken. 
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* Zweden en Finland zijn geaggregeerd en gelabeld als ‘Noord-Europa’. 

 

Uit figuur 8.6 blijkt dat alle koplopers uit Europa komen. Duurzaamheid en milieu staan bij banken in 

Europa kennelijk relatief het hoogst op de beleidsagenda. Culturele en wettelijke verschillen en 

verschillen in marktkrachten kunnen hier een verklaring bieden. De verschillen in deze factoren zijn 

overigens ook doorslaggevend voor de uiteenlopende scores binnen Europa. Een culturele factor is het 

grotere gewicht dat in Europa aan milieu wordt geschonken; in het bijzonder in Noordwest-Europa. In 

Noord-Amerika en Oceanië ligt de nadruk juist op ‘community involvement’. Bovendien heeft in 

Noord-Amerika (en in beperktere mate in Oceanië) milieuzorg veeleer iets met liefdadigheid te maken 

dan met strikt zakelijke of bedrijfsideologische drijfveren, zoals dat in Europa het geval is. Dit is 

vooral zichtbaar bij sociale activiteiten (figuur 8.5), maar ook in producten scoren Noord-

Amerikaanse banken alleen beter voor die producten waar een element van liefdadigheid in zit (zoals 

creditcards44). Verder is de rol van de overheid op het sociale vlak in continentaal Europa van 

oudsher groter en zijn de sociale verschillen kleiner dan in Angelsaksische landen. Sociale 

vraagstukken hebben daarom bij Angelsaksische landen een hogere prioriteit. Bovendien maken 

Europese overheden veelvuldiger gebruik van marktinstrumenten die banken prikkelen om op milieu 

gerichte financiële producten te ontwikkelen. Nederland is hier het leidende voorbeeld. Paradoxaal 

hanteren de overheden in de VS en het VK steeds vaker regulering als een instrument om de rol van 

                                                 
44 In 1998 gaven Amerikaanse banken aan milieu- en sociale aspecten de volgende rangorde: risicomanagement, interne vergroening, 

verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, groene marketing en groene/duurzame producten. Bron: 1998 UNEP Banken Rondetafel 

(http://www.unep.ch/etu/finserv/fin_home.htm). 

http://www.unep.ch/etu/finserv/fin_home.htm)


  

banken richting duurzaamheid te stimuleren of af te dwingen. Tabel 8.2 geeft de totaalscores van elk 

van de individuele banken weer.45  

 

Tabel 8.2 Integrale duurzaamheidscores individuele banken, 1998-2000 

Fase/bank/land Totaalscore Fase/bank/land Totaalscore  

‘Sterk’ defensief bankieren  Preventief bankieren  

SanPaolo IMI (Italië) 0,0 Bank Austria (Oostenrijk) 5,0 

BNP Paribas (Frankrijk) 0,6 BBVA (Spanje) 5,1 

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Japan) 0,9 HSBC Holdings (VK) 5,4 

Société Générale (Frankrijk) 1,4 Barclays Bank (VK) 8,0 

Banca Intesa (Italië) 1,7 Dresdner Bank (Duitsland) 8,0 

Bank of Montreal (Canada) 1,9 Citigroup (VS) 9,4 

Crédit Agricole (Frankrijk) 2,1 Offensief bankieren  

BSCH (Spanje) 2,2 Royal Bank of Canada (Canada) 10,1 

Chase Manhattan (VS) 2,3 NatWest (VK) 11,2 

‘Verlicht’ defensief bankieren  ABN AMRO (Nederland) 11,3 

Fortis Bank (België) 2,8 Bank of America (VS) 11,6 

UniCredito Italiano (Italië) 3,0 HypoVereinsbank (Duitsland)  11,8 

National Australia Bank 

(Australië) 

3,0 ING Groep (Nederland) 13,4 

Fuji Bank (Japan) 3,0 Crédit Suisse Group (Zwitserland) 13,6 

KBC Bank (België) 3,1 UBS (Zwitserland) 14,1 

Svenska Handelsbanken (Zweden) 3,1 Duurzaam bankieren  

CIBC (Canada) 3,6 Deutsche Bank (Duitsland)  17,0 

MeritaNordbanken (Finland) 3,8 Rabobank Groep (Nederland) 17,9 

Sumitomo (Japan) 4,0 MAXIMUM 20,0 

[svp kleiner lettertype] 

8.7 Tot slot 

Ter afsluiting is gezocht naar een verband tussen het profiel en de prestaties van banken en de fasen 

waarin zij zijn ingedeeld. Een tweezijdige Pearson-correlatietest is uitgevoerd op basis van de 

individuele gegevens per bank. Tabel 8.3 geeft gemiddelde waarden per fase aan voor de 

                                                 
45 De tabel doet geen harde uitspraken over de kwaliteit van individuele banken ten aanzien van duurzaamheid. Dat twee grote banken een 

score hebben die past bij duurzaam bankieren, is een overschatting doordat in de methodiek geen elementen zijn opgenomen die expliciet 

horen bij duurzaam bankieren en ook als zodanig zwaar wegen. Indien hiermee rekening wordt gehouden en de integraalscore wordt 

verdeeld in drie hoofdgroepen (dat wil zeggen er wordt geabstraheerd van de duurzame fase), dan bankiert 62% defensief, 24% preventief en 

15% offensief. Toch zullen banken die ‘duurzaam’ scoren bij de gehanteerde classificatie van vier hoofdgroepen, waarschijnlijk als visie of 

missie hebben dat duurzaam bankieren onontkoombaar is. Een clusteranalyse komt tot dezelfde vijf groepen als gepresenteerd in de tabel. 



  

onderscheiden dimensies.46 Een verband is gezocht voor de fase van duurzaam bankieren en 

efficiëntie en omvang (in activa) van de bank en de mate waarin de bank internationaal opereert (zie 

Jeucken 2001a voor de onderliggende data). Alhoewel de correlatie zwak is, is voor elk van deze 

dimensies een significant verband gevonden, dat voorzichtig geïnterpreteerd dient te worden. Er is 

geen correlatie (r) gevonden voor de mate van winstgevendheid en de duurzaamheidfase van de bank 

(r = 0,08). Ook is geen correlatie (op het 5% significantieniveau) gevonden voor de duurzaamheidfase 

en het aantal medewerkers (r = 0,3) en het aantal landen waarin de bank actief is (r = 0,25).  

  

Tabel 8.3 Relatie tussen profiel banken en duurzaamheidfasen, 1998-2000 

Fase (aantal banken) Gemiddelde 

efficiëntie % 

Gemiddelde 

activa, (EUR, 

mln) 

Gemiddelde mate van 

internationale focus, 

%  

‘Sterk’ defensief (9) 63,2 389.581 26% 

‘Verlicht’ defensief (9) 59,7 260.522 21% 

Preventief (6) 65,4 411.031 37% 

Offensief/duurzaam (10) 69,0 474.255 41% 

Offensief (8) 66,7 452.683 41% 

Duurzaam (2) 78,0 560.542 43% 

Correlatiecoëfficiënt 

(significantieniveau) 

0,41 (1,6%) 0,35 (4,2%) 0,45 (0,8%) 

[svp kleiner lettertype] 

 

Het valt op dat duurzaam bankieren niet bij de meest efficiënte banken wordt teruggevonden. 

Uiteraard speelt de geringe omvang van de groep banken hier een belangrijke nuancerende rol. Grosso 

modo bestaat er een opwaartse lijn van defensief naar offensief bankieren. Kennelijk gaat (interne) 

milieuzorg in eerste instantie vooral gepaard met nettokosten. Waar proactieve banken van 

ondernemingen graag willen weten wat de kosten en baten van milieuzorg zijn, zouden banken het 

voorbeeld kunnen geven en hier een beter inzicht in kunnen bieden. Indien deze informatie wel door 

banken zou worden gegeven, zou de genoemde tendens ontkracht of juist bevestigd kunnen worden.  

 

Vooral grote en/of zeer internationaal opererende banken zullen in de media en door NGO’s kritisch 

worden gevolgd ten aanzien van hun rol en bijdrage aan duurzaamheid. Zij genieten de meeste 

bekendheid en vervullen voor velen een symboolfunctie voor het grootkapitaal. Om die reden is 

                                                 
46 Voor de mate van efficiency is de kosten-batenratio genomen (des te hoger de ratio, des te minder efficiënt). Als indicator voor de mate 

van internationale focus is het aandeel van buitenlandse activa in de totale activa van de bank genomen (des te hoger het percentage, des te 

groter de internationale focus). Waar deze informatie niet voorhanden was, zijn andere indicatoren gehanteerd, zoals het winstaandeel van de 



  

gekeken naar een verband tussen schaal (in activa), mate van internationalisering en de fase naar 

duurzaam bankieren. In tabel 8.3 kan voor deze beide facetten een opwaartse lijn worden 

geconstateerd richting duurzaam bankieren. Dat wil zeggen dat des te groter en des te meer 

internationaal, des te hoger de integrale duurzaamheidscore. Een uitzondering zijn de banken die 

‘sterk’ defensief zijn georiënteerd. Opvallend is dat de gemiddelde schaal en de mate van 

internationalisering van de banken in deze groep groter zijn dan van de groep die ‘verlicht’ defensief 

bankiert. Juist de grote en internationaal opererende achterblijvers lopen een toenemend risico 

reputatieschade op te lopen. 

 

Tenslotte maakte de empirische studie het nodig een extra fase aan het model uit hoofdstuk 3 toe te 

voegen. Blijkbaar kan de defensieve fase verdeeld worden in een subfase bestaande uit banken die 

geheel niet actief zijn met betrekking tot duurzaamheid (‘werkelijk’ of sterk defensief) en een subfase 

bestaande uit banken die weliswaar activiteiten ondernemen maar niet de kostenbesparingen van de 

preventieve fase noch de additionele opbrengsten van de offensieve fase zien of kunnen 

verwezenlijken. Nader theoretisch en empirisch onderzoek zal dit onderscheid dienen te verklaren. 

Nader onderzoek is nodig om de verbanden tussen deze factoren en de conclusies van voorgaande 

paragrafen te doorgronden. Een grotere onderzoekspopulatie en een groter aantal banken per land en 

per fase is hiervoor noodzakelijk. Verder onderzoek zou ook de kwaliteit van het door banken 

gerapporteerde kunnen onderzoeken of interviews kunnen toevoegen aan de methodologie van dit 

artikel. Dit kan ook eventuele gaten in de gepresenteerde activiteiten van individuele banken 

blootleggen. De volgorde in tabel 8.2 zou kunnen wijzigen ten gevolge van dergelijke gaten of 

kwaliteitsaspecten van het door banken gerapporteerde. Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen 

richten op de activiteiten van kleinere (ethische) banken en banken uit ontwikkelingslanden en deze te 

vergelijken met respectievelijk die van de grotere banken en banken uit ontwikkelde landen.  

 

                                                                                                                                                         
buitenlandse activiteiten in de totale winst van de bank.  



  

 9 Op weg naar duurzaam bankieren 

 
Banken nemen in het nastreven van een duurzame ontwikkeling een bijzondere rol in. In het huidige 

economisch systeem hebben zij door hun intermediaire positie een kwantitatieve en kwalitatieve rol. 

Er bestaan uiteenlopende wijzen waarop banken het streven naar een duurzame ontwikkeling 

commercieel (kunnen) benutten en een maatschappelijke rol (kunnen) vervullen bij het bereiken van 

een duurzame ontwikkeling.  

 

Een belangrijke taak van banken is het waarderen van risico’s. Een toenemende verantwoordelijkheid 

van bedrijven en verdergaande internalisering van externe milieueffecten in de marktprijzen betekent 

extra risico’s voor banken (gerelateerd aan de huidige situatie). Indien banken hun kredietverlening 

hieraan aanpassen, kan het milieu ook langs deze weg in de prijzen geïnternaliseerd worden. Het 

geven van waarde aan milieu vindt ook plaats via bepaalde producten, zoals fiscale groenfondsen, 

milieufondsen en ‘milieuleasing’. Diverse technologische ontwikkelingen, die de milieudruk met een 

factor 10 tot 20 dienen terug te brengen, hebben nog een hoog innovatie- en daarmee risicogehalte. 

Banken kunnen hier een bijzondere rol innemen door dergelijke activiteiten te financieren met behulp 

van bijvoorbeeld specifieke innovatiefondsen. Banken kunnen tevens diverse instituties oprichten, 

zoals bijvoorbeeld voor microkrediet in ontwikkelingslanden, schenkgeld aan bijzondere activiteiten 

uit oogpunt van duurzaamheid en het ontwikkelen van producten met betrekking tot klimaatbeleid. De 

meeste proactieve banken voeren uiteraard een intern milieuzorgbeleid om de eigen directe 

milieudruk terug te brengen. 

 

In het reguliere kredietverleningtraject zullen banken door middel van risicogebonden 

premiedifferentiatie duurzaamheid bij bedrijven bevorderen (als beloning voor lagere milieurisico’s). 

Banken kunnen daarbovenop kiezen voor het bevorderen van duurzaamheid door middel van niet-

risicogebonden premiedifferentiatie: ongeacht de risico’s kunnen duurzame activiteiten door 

ondernemingen of activiteiten van ‘duurzame ondernemingen’ tegen lagere kosten worden 

gefinancierd. Dit zal evenwel in de praktijk kunnen leiden tot een daling van de kredietwaardigheid en 

de rentabiliteit van de bank. Zelfs de continuïteit kan in gevaar komen. Door het vernieuwende 

karakter van veel duurzame activiteiten en duurzame ondernemingen zullen de risico’s in beginsel 

hoger liggen dan die van reguliere ondernemingen. Om duurzaamheid in de bancaire activiteiten toch 

mogelijk te maken, kan een bank een apart fonds oprichten of een deel van haar balans voor dergelijke 

activiteiten reserveren. Anderzijds kan de overheid dit stimuleren door fiscale regelingen, zoals de 

Fiscale Groenregeling in Nederland, of de Europese EIF-garantie voor bancaire leningen aan het 

MKB.  



  

 

Volledig duurzaam bankieren is zonder hulp van buitenaf nu nog niet grootschalig mogelijk. Er 

kunnen wel stappen in die richting gezet worden, maar binnen het huidige financieel-economische 

paradigma lijkt een grootschalig integraal duurzame balans slechts mogelijk, indien de kosten van een 

duurzame bank aanzienlijk lager zijn dan die van niet-duurzame banken. Immers, in dat geval is een 

lagere debetrente mogelijk zonder dat de rentemarge en daarmee de bedrijfscontinuïteit in gevaar 

komt, terwijl er een buffer ontstaat voor kredietrisico’s. Dit is alleen mogelijk indien de risico’s van 

duurzame ondernemingen aanzienlijk lager liggen dan die van andere ondernemingen of als de 

overheid meer middelen of faciliteiten beschikbaar stelt. Aangezien dit (nog) niet het geval is en nog 

weinig kredietnemende ondernemingen (deels) duurzaam opereren, is grootschalig offensief 

bankieren het maximaal haalbare. Offensief bankieren impliceert nog geen volledige duurzaamheid. 

Door leren en innoveren komt duurzaam bankieren echter wel stap voor stap binnen handbereik. 

 

Al decennialang wordt gesteld dat de rol van een bank in het maatschappelijke proces in feite niet 

verdergaat dan haar meest basale functie als transformateur van geld naar plaats, looptijd, schaal en 

risico. Een bank is in die visie volgend. Waar de maatschappij met bepaalde waarden rekening gaat 

houden, zal een bank daarop inspelen. In die zienswijze heeft de bank geen prominente en proactieve 

rol te spelen in de vormgeving van een duurzame maatschappij. Het adagium ‘een bank is volgend’ is 

een perceptie die tijds- en plaatsgebonden is en dan ook geen vaststaand gegeven is. Verandering is 

mogelijk. Om het proces naar een duurzame samenleving mogelijk te maken, is een volgende rol van 

banken onvoldoende.47 Juist banken kunnen door hun intermediaire positie immers de voorwaarden 

scheppen en er actief aan bijdragen het streven naar duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. 

Duurzame ontwikkeling impliceert wel nog een cultuuromslag binnen banken, die niet van de ene op 

de andere dag kan en zal plaatsvinden. De perceptie van banken met betrekking tot de eigen rol in 

maatschappelijke processen zal moeten worden bijgesteld. Een bank bepaalt dan meer dan nu wat zij 

wel of niet maatschappelijk of ecologisch acceptabel vindt en handelt daarnaar, om een transformatie 

naar duurzaamheid mogelijk te maken. Het is immers een vicieuze cirkel (een bank volgt de 

veranderingen in de maatschappij, terwijl veranderingen in de maatschappij mede - en soms in grote 

mate - afhankelijk zijn van de houding van banken), die door banken doorbroken kan worden.  

 

Indien banken een meer actieve rol krijgen, voor welke keuzen en dilemma’s staan zij dan? Worden 

‘actieve’ banken een volledig verlengstuk van de overheid in de handhaving en uitvoering van 

milieubeleid? Dat zal in de praktijk niet plaatsvinden. Banken zullen autonome beslissingen blijven 

nemen en dan ook geen verlengstuk van de overheid worden. Banken zullen met diverse 

                                                 
47 Uiteraard vereist duurzaam bankieren niet per definitie een ‘actieve’ rol van banken. Indien duurzaam ondernemen autonoom of 

gestimuleerd door consumenten en/of overheid van de grond komt, is een volgende en duurzame houding van banken gelijktijdig mogelijk. 



  

keuzevraagstukken te maken krijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot het al dan niet voortzetten of 

ombuigen van bepaalde bancaire activiteiten. Immers, bepaalde bancaire activiteiten zijn zelfs een 

stimulans voor milieuvervuilende activiteiten. Een bank loopt daarmee aanzienlijke maatschappelijke 

risico’s, die op termijn financiële risico’s kunnen worden (een voorbeeld is de financiering van de 

huidige intensieve veehouderij).  

 

Zeker bij investeringen met een planningshorizon van tien à vijftien jaar dient een bank zich af te 

vragen, wat in de tussentijd allemaal kan gebeuren en welke risico’s zij daarbij loopt (zowel 

maatschappelijk als in directe financiële zin). Ook kan een bank zichzelf de vraag stellen, wat de 

maatschappelijk relevantie precies is van het rondpompen van geld in de financiële markten, zonder 

dat zij er daadwerkelijk controle over heeft waar dat geld precies terechtkomt (voor hetzelfde geld 

wordt er bijvoorbeeld wapenhandel mee gefinancierd, zonder dat een bank daar erg in heeft). Het 

uitsluiten van maatschappelijke en langetermijnrisico’s vereist een ‘proactieve’ rol van banken. Een 

dergelijke houding kan worden gezien als een tussencategorie voor een meer ‘actieve’ en ‘sturende’ 

rol van banken (ten opzichte van de traditionele volgende rol) en daarmee als een stap op weg naar 

duurzaam bankieren. 

 

Daadwerkelijk duurzaam bankieren impliceert, dat banken niet afschrijven op relaties die op dit 

moment relatief gezien niet duurzaam handelen, maar dat zij deze juist begeleiden op de moeilijke 

weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zullen banken relaties met duurzame 

investeringsambities, met veelal nog een hoog innovatief gehalte, moeten ondersteunen met 

(specifieke) financiële instrumenten in de verwezenlijking van hun ambities. Het is dan ook 

nadrukkelijk niet wenselijk om op de weg naar duurzaamheid sectorkeuzen te maken of dit van 

banken te eisen. Slechts waar relaties hardnekkig afkerig blijven van een meer ‘duurzame’ koers, dat 

wil zeggen gecontinueerd niet bereid zijn om verbeteringen in een meer duurzame richting aan te 

brengen, komen dergelijke vragen aan bod. Gezien de slechte continuïteitsperspectieven van een 

dergelijke relatie, is het afbouwen van die relatie is dan juist verstandig bancair ondernemerschap. 

Door open met dit veranderingsproces om te gaan, zowel intern als extern, wordt de noodzakelijke 

voedingsbodem gelegd voor duurzaam bankieren. Dit is een proces wat niet van de een op de andere 

dag kan en zal plaatsvinden. Bepalend in het veranderingsproces is hoe een bank in de wereld wil 

staan. 
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