
Persbericht 

 
ING en Rabobank investeren in grootste Russische 
kolenproducent  

 
ING en Rabobank verstrekten samen in februari 2016 een lening van 218,6 miljoen Euro aan de 
Russische kolenboer SUEK. Dit bedrijf is een van de grootste kolenproducenten ter wereld en de 
grootste kolenmijnbouwer van Rusland. In november 2015 maakte ING juist bekend minder in kolen 
te willen investeren. Rabobank profileert zich als marktleider in duurzame energieopwekking. De 
Eerlijke Bankwijzer is verbijsterd over de handelswijze van beide banken. 
  
Vandaag vindt de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van ING plaats. De Eerlijke 
Bankwijzer roept de ING-directie op om vandaag een duidelijke belofte te doen geen leningen meer te 
verstrekken aan kolenproducenten en veel meer te investeren in duurzame energiebedrijven om 
klimaatverandering daadwerkelijk aan te pakken. ING en Rabobank moeten geen nieuwe leningen 
aan kolenbedrijven verstrekken en hun investeringen in fossiele energiebedrijven zo spoedig mogelijk 
afbouwen. Daarnaast dienen beide banken transparant te worden over hun totale carbon footprint: 
inclusief die van de bedrijven waarin de banken investeren .ING en Rabobank moeten concrete 
stappen maken om bij te dragen aan een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius.  
 
Evert Hassink, woordvoerder Eerlijke Bankwijzer, "Deze nieuwe lening is tegenstrijdig met ING’s 
besluit in november om haar koleninvesteringen te verminderen. De inkt van het VN-klimaatverdrag is 
nog niet droog en ING leent doodleuk ruim 100 miljoen aan één van de grootste kolenbedrijven ter 
wereld. Dat maakt het besluit van ING volstrekt ongeloofwaardig. Uit praktijkonderzoek van de 
Eerlijke Bankwijzer blijkt  dat ING 8 keer meer investeert in fossiele energiebedrijven dan in duurzame 
energiebedrijven. Dit kan zo niet langer. “  
 
De Eerlijke Bankwijzer was in november 2015 nog positief over het ‘kolenbesluit’ van ING, maar riep 
ING ook op om alle investeringen in kolenbedrijven te stoppen en meer te investeren in duurzame 
energie. De nieuwe lening van ING en Rabobank aan SUEK toont aan dat beide banken anno 2016 
nog volop in fossiele energiebedrijven blijven investeren, nota bene in een Russische kolenproducent.  
 
Deze nieuwe lening tast ook het beeld aan van de Rabobank, dat zich profileert als marktleider in 
duurzame energie opwekking. De Eerlijke Bankwijzer roept ook Rabobank op om geen leningen meer 
aan kolenproducenten te verstrekken, concrete doelstellingen te publiceren over de afbouw van 
leningen aan fossiele energiebedrijven en substantieel meer te investeren in duurzame 
energiebedrijven.  
 

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, 

Dierenbescherming en PAX. De Eerlijke Bankwijzer is onderdeel van Fair Finance Guide International 

(FFGI). Deze gegevens zijn verstrekt door onderzoeksbureau Profundo. Op 

www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer kunnen consumenten de beoordelingen en scores van de 

banken op duurzaamheid vergelijken. 

Meer informatie: 

Jules van Os, Oxfam Novib, 06 – 51 57 36 83  

Marlijn Dingshoff, Milieudefensie 06 – 29 59 38 72 
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