
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

IMPACT:  
De schadelijke effecten voor 
mens, dier en milieu die door 

de werkwijze van bedrijven kan 
worden veroorzaakt, worden 

voorkomen, gestopt en/of 
hersteld. 

De EGW deelt de uitkomsten 
van de onderzoeken via (sociale) 
media en mobiliseert 
consumenten/publiek - en ook 
de politiekdoor inzet op goede 
wetgeving - om druk te zetten 
op financiële instellingen om 
daadwerkelijk maatschappelijk 
verantwoord te investeren.  

De EGW doet onderzoek en 
informeert consumenten over het 
investeringsbeleid en de 
investeringspraktijk van de 
onderzochte banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen. 
De EGW biedt hen ook de 
mogelijkheid om hun eigen bank, 
verzekeraar en/of pensioenfonds 
daar op aan te spreken. 

Consumenten komen tot  
actieve gedragsverandering 
en versterken als boundary 
partners onze call voor 
(goede wetgeving voor) 
verantwoorde investeringen.  

De Eerlijke Geldwijzer is de overkoepelende 
naam van de Eerlijke Bankwijzer (2009), de 
Eerlijke Verzekeringswijzer (2013) en de 
Eerlijke Pensioenwijzer (2019): een 
samenwerkingsverband van 5 ngo’s. .  Samen 
willen deze organisaties bereiken dat banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen schadelijke 
investeringen afstoten en hun invloed 
aanwenden richting de bedrijven waarin ze 
investeren en die zich niet maatschappelijk 
verantwoord gedragen. 
Elk van de coalitieleden draagt hieraan bij met 
behulp van eigen expertise en netwerk.  
 
Rode draad in de samenwerking zijn periodieke 
publicaties van doorlopend onderzoek naar het 
investeringsbeleid en de investeringspraktijk 
van de grootste bank- en verzekeringsgroepen 
en pensioenfondsen in Nederland t.a.v. 
thema’s, zoals klimaat, mensenrechten, 
dierenwelzijn en wapens.  
 
De onderzoeken hebben als doel norm setting, 
norm building en norm compliance bij 
financiële instellingen te stimuleren en bij te 
dragen aan de totstandkoming van goede 
IMVO-wetgeving voor bedrijven, waaronder 
financiële instellingen. 
 
De EGW agendeert, en informeert en 
mobiliseert publiek (als consument én burger) 
en politiek. 

De EGW voert een kritische 
dialoog met bank- en 
verzekeringsgroepen en 
pensioenfondsen om hen te 
bewegen schadelijke 
investeringen voor mens, dier 
en milieu stop te zetten en in 
plaats daarvan duurzaam en 
verantwoord te investeren. 

Internationalisering  
Sinds eind 2014 zijn er, onder de vlag van de 
Fair Finance Guide International, ook Eerlijke 
Wijzers gekomen in Japan, Zweden, Brazilië, 
België, Indonesië, Duitsland, Noorwegen, 
Thailand, India, Filipijnen, Cambodja, Vietnam 
en Southern Africa. 
 

Het financierings- en 
beleggingsbeleid bij bank- en 
verzekeringsgroepen en 
pensioenfondsen houdt 
effectief rekening met de 
risico’s voor mens, dier en 
milieu. Deze financials stoppen 
schadelijke investeringen per 
direct of faseren deze uit. 

ACTIVITEITEN 
Wat is en doet de Eerlijke Geldwijzer ? 

Bank- en verzekeringsgroepen 
en pensioenfondsen wenden 
hun (financiële) invloed aan om 
bedrijven te verduurzamen. 

De EGW spreekt de Nederlandse 
overheid in haar rollen van  
wetgever, voorwaarden-
schepper en toezichthouder aan 
op het belang van (goede 
wetgeving voor) duurzaam en 
verantwoord investeren door 
financiële instellingen, 
bevordert IMVO-regulering voor 
bedrijven w.o. financiële 
instellingen en spant zich in voor 
een verbod op schadelijke 
investeringen voor mensen, 
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De Nederlandse overheid 
schept de voorwaarden 
waarbinnen duurzaam en 
verantwoord ondernemen 
wettelijk verplicht wordt voor 
financiële instellingen. 

Outcome  

Langetermijnverandering   

 

(Goede wetgeving m.b.t.) 
verduurzaming van het beleid 

en de werkwijze van de 
bedrijven die gefinancierd 
worden (of juist worden 

uitgesloten van financiering) 
door de financiële instellingen. 
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