
Bankenkwestie - GSV Excalibur 2019/2020 

Abstract / conclusie 

Op basis van de door ons gedane analyse op drie hoofdpunten, kunnen we stellen dat het wisselen van 

bank in duurzaamheid opzicht wenselijk is. De internationale betaalzekerheden van de Rabobank zijn 

relatief sterk, maar slechts in enkele specifieke landen. Tevens is dit verschil op te vangen door het 

gebruik van betaalautomaten voor contante betalingen in het buitenland of het hanteren van 

bijvoorbeeld een Triodos betaalrekening in combinatie met een ASN creditcard. Wat betreft de kosten 

is er wel een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende banken. De Rabobank is een stuk 

goedkoper dan de andere vergeleken banken, waarbij dit relatieve voordeel tot wel 100 euro kan 

oplopen in het jaar. De vraag aan de ALV is hiermee: is de duurzame bijdrage van de GSV die gedaan 

wordt met deze bankwissel in balans met de kosten die daarbij komen kijken? 

Inleiding 

Het hoofddoel van het huidige rapport is om te onderzoeken hoe de Rabobank, onze huidige bank,                

zich al dan niet profileert in duurzaamheidsperspectief. Als hoofdlijn hebben wij drie punten gepakt              

die voor de GSV belangrijk zijn in de keuze van haar bank. Deze punten zijn opgesteld naar                 

aanleiding van het beleidsplan 2019/2020 en de daaruit voortkomende toezeggingen van het bestuur             

aan de ALV. Hieronder is de kern van dit beleid en deze toezeggingen weergegeven: 

 

 

Beleidsplan 

“Duurzaamheid is voor veel mensen en instanties momenteel een belangrijk punt en het 

bestuur is van mening dat ook de GSV hier haar steentje aan kan bijdragen. Daarom heeft het 

bestuur enkele concrete plannen opgesteld.” (pagina 4, beleidsplan) 

“Dit verenigingsjaar gaat het bestuur zich oriënteren op de mogelijkheden voor het 

overstappen naar een andere bank.” (pagina 9, beleidsplan) 

 

Toezeggingen 

“Het zesendertigste bestuur zegt toe dat er bij de oriëntatie op een andere bank kritisch gekeken zal 

worden naar de bronnen en de internationale mogelijkheden.” 



 

Ten eerste wordt gekeken naar het beleid van de Rabobank en andere banken op het gebied                

van duurzaamheid. Hierbij wordt het beleid van de Rabobank vergeleken met andere banken om het               

relatieve verschil aan te geven. Duurzaamheid is voor de GSV, andere studieverenigingen en de              

universiteit in het geheel, dit jaar een belangrijke waarde geweest en zal dit in de komende jaren ook                  

waarschijnlijk zo blijven. Het is daarom zaak te zien of het beleid van de Rabobank al dan niet in                   

strijd is met deze waarde. 

Ten tweede wordt gekeken naar de mogelijkheden van internationale betalingen bij de            

Rabobank en andere banken. Hierbij worden deze mogelijkheden vergeleken. Het gaat hierbij vooral             

over de mogelijkheden van het gebruik van de betaalpas en creditcard in het buitenland, mocht dit                

voor een eventuele toekomstige reis nodig zijn. Het gegeven overzicht is niet compleet, maar zet de                

mogelijkheden van de Rabobank in perspectief. 

Ten derde wordt gekeken naar de bankkosten bij de Rabobank en worden deze kosten              

vergeleken met andere banken. Dit om inzicht te krijgen in de comparatieve voordelen van de               

verschillende banken in financiële zin. Het gegeven overzicht is niet compleet, maar zet de              

mogelijkheden van de Rabobank in perspectief. 

I - Duurzaamheid 

Energie: fossiele brandstoffen t.o.v. hernieuwbare brandstoffen 

Het onderzoek ‘Still Undermining Our Future’, voortkomend uit een samenwerkingsverband van           

onder andere Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib, stelt dat Rabobank in            

2016-2017 zo’n 55% van haar leningen en verzekeringen verleende aan fossiele brandstoffen. Dit is              

daarmee ook een toename ten opzichte van de jaren 2013-2014. Volgens ditzelfde onderzoek zijn er               
1

banken die meer inzetten op hernieuwbare energie. Voorbeelden hiervan zijn de Triodos Bank,             

Volksbank en AEGON.  

 

1 ‘Still Undermining Our Future?: Fair Finance Guide’, Eerlijke Geldwijzer, 27 november 2018. 

 

“Het zesendertigste bestuur zegt toe dat de keuze om van bank te wisselen wordt gemaakt door de 

ALV.” 



 

Figuur 1: Investeringen en leningen aan en in de energiesector van de Rabobank in de jaren 2013-2014 en                  

2016-2017. 

 

 

Figuur 2: Investeringen en leningen aan en in de energiesector van de Triodos Bank in de jaren 2013-2014 en                   

2016-2017. 

 

 



 

Figuur 3: Investeringen en leningen aan en in de energiesector van de Volksbank in de jaren 2013-2014 en                  

2016-2017. 

 

 

Figuur 4: Investeringen en leningen aan en in de energiesector van de Aegon in de jaren 2013-2014 en                  

2016-2017. 

 

 

 

 

 



Landbouw 

De Rabobank is een van de grootste investeerders in de Nederlandse landbouwindustrie. Met een              

aandeel van 85% financieren zij naar schatting ongeveer 47.000 landbouwbedrijven in Nederland. Dit             

betekent niet alleen dat ze boeren financieren, maar ook andere schakels in het productieproces zoals               

soja-handelaren en transportbedrijven. Een van de grootste portefeuilles binnen de Rabobank is dan             

ook de zuivelindustrie en naar eigen zeggen investeren zij in 17 van de 20 grootste zuivelbedrijven ter                 

wereld. Dit is in vergelijking met een (naar eigen zeggen) agrarisch marktaandeel van 12% bij de                

ABN AMBRO en 7% bij de ING.  2

Dat de landbouwindustrie een grote impact heeft op het milieu valt niet te miskennen. Cijfers van het                 

CBS uit 2019 laten zien dat de landbouw-industrie verantwoordelijk is voor 14% van de Nederlandse               

uitstoot van broeikasgassen, waarvan de veeteelt 10% draagt. Hierbij zijn niet eens alle externe              3

effecten van landbouw meegerekend, zoals de klimaatschade die ontstaat door massale ontbossing            

voor landbouwgrond. Naast klimaatverandering heeft landbouw ook vaak effect op de omgeving, met             

name door het aantasten van de biodiversiteit van een ecosysteem. Zo wordt het gebruik van               

meststoffen en pesticiden gecorreleerd aan een groot uitsterven insectensoorten, en worden veestallen            4

vaak ook geassocieerd met een overvloed van ammoniak en stikstof in de omgeving.  5

Op meerdere punten stelt de Rabobank dat hun klanten duurzaamheid moeten nastreven en hebben ze               

zelfs specifieke leningen voor duurzame koplopers, ook in de landbouwsector. Een Greenpeace            

rapport van 2018 heeft echter het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank onder loep genomen en              

geconcludeerd dat hun standpunten te vaag geformuleerd zijn om echt impact te kunnen hebben en dat                

ze vooral proberen de status quo van de landbouwindustrie te behouden. In het rapport wordt               6

beschreven hoe de Rabobank nog steeds investeerd in landbouwprojecten die slecht zijn voor het              

millieu en het ecosysteem, groei van de veestapel en megastallen als iets onvermijdelijks/positiefs             

ziet, en vleesvervangende producten alleen maar als een bedrijging. Het duurzaamheidsbeleid van de             

2 Al  deze cijfers zijn ontleend aan het Greenpeace rapport ‘De vleeskoorts van de Rabobank’ die het 
zelf ook weer citeren uit de jaarverslagen en officiele documenten van deze banken. Link: 
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-raboban
k_januari.pdf  
3https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-bro
eikasgassen-uit-  
4  https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Achteruitgang-insecten-zorgelijk.htm geeft 
hier een korte samenvatting van, maar de universiteit Wageningen heeft er een volledig paper over 
gepubliceerd voor de geintresseerden: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/536740  
5 Over de effecten van stikstofdepositie in de natuur en de bijdrage van de landbouw daarin heeft de 
rijksoverheid de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan, maar dit is een goed startpunt: 
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0507-herkomst-stikstofdepositie  
6 Het Greenpeace rapport is te vinden op hun website. Hier is een link naar de pdf: 
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-raboban
k_januari.pdf  

 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-rabobank_januari.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-rabobank_januari.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Achteruitgang-insecten-zorgelijk.htm
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/536740
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0507-herkomst-stikstofdepositie
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-rabobank_januari.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/01/acdeec55-gp_rapport-rabobank_januari.pdf


Rabobank gaat volgens Greenpeace eerder om het aanpakken van extreme uitwassen dan het hebben              

van een kritische houding ten opzichte van de landbouwindustrie.  

Of het Greenpeace rapport een volledig betrouwbaar overzicht geeft van de rol van de Rabobank in de                 

landbouw kan aan getwijfeld worden. Echter zijn de bewijzen en conclusies in het rapport overtuigend               

genoeg om voor ons te kunnen stellen dat de Rabobank ook op het gebied van landbouw niet vanuit                  

duurzaamheid handelt. 

II - Mogelijkheden van betalingen in het buitenland 

De mogelijkheden voor betaling in het buitenland met de betaalpas zijn gebaseerd op het type               

betaalkaart of creditcard dat de bank hanteert. Maestro (van MasterCard) en V Pay (van Visa) kaarten                

worden in de meeste landen van de wereld geaccepteerd. Hierop zijn enkele uitzonderingen. De              

meeste banken in Nederland maken gebruik van Maestro of V Pay of bieden de mogelijkheid voor het                 

aanvragen van een betaalpas of creditcard van een van beide bedrijven.  

In slechts enkele landen maakt het uit welk type betaalsysteem je gebruikt. Het volgende              

overzicht staat op de websites van meerdere banken en komt in dit geval van die van de ASN Bank. In                    

het beste geval zou de GSV dus bij een bank zitten die beide aanbiedt, voor de meest volledige                  

wereldwijde dekking, maar dit is slechts voor enkele uitzonderingen relevant. 

 

 



Figuur 5: Uitzonderingslanden, waarbij het belangrijk is welk type kaart je gebruikt 

 

Kortom zijn de mogelijkheden van betaling in het buitenland afhankelijk van het type             

betaalsysteem dat wordt gehanteerd door de bank. De beperkingen van Maestro en V Pay gelden voor                

elke bank die dat hanteert. Het comparatieve voordeel van Nederlandse banken met betrekking tot              

betalingsmogelijkheden in het buitenland in dus gebaseerd op het betalingssysteem dat zij hanteren.             

Hieronder is een overzicht weergegeven. De gegevens voor deze tabel zijn direct van de websites van                

de genoemde banken afgehaald. 

 

Bank   Betaalpastype     Creditcardtype 

Figuur 6: Nederlandse banken en het type betaalsysteem dat zij hanteren 

 

In conclusie hebben de meeste banken wel Mastercard, maar een aantal banken geen Visa. Er               

zijn maar een aantal landen waar dit mogelijk een probleem zou kunnen vormen, namelijk Australië,               

Bulgarije, Canada, Indonesië, Nieuw-Zeeland, Polen en Roemenië. Dit probleem is echter eventueel            

op te lossen door het meenemen van contant geld of het zoeken naar een betaalautomaat waar                

Mastercard wel wordt geaccepteerd. Het comparatieve voordeel van de Rabobank beoordelen we            

hiermee als onvoldoende om een obstakel te vormen. Desondanks moet bij het uitzoeken van een               

nieuwe bank wel worden gekeken naar het betaalsysteem dat de bank hanteert en de mogelijkheden               

die het biedt voor het gebruik van een creditcard.  

 

  

 

Rabobank Mastercard Visa 

ING Bank Visa en Mastercard Mastercard 

ASN Bank Visa en Mastercard Visa 

ABN AMRO Mastercard Mastercard 

Triodos Bank Mastercard GEEN 



III - Kosten 

Het onderstaande overzicht is samengesteld vanuit de websites van de bijbehorende banken.            

Het is geen compleet overzicht, maar dient om de kosten van banken te schetsen en het                

relatieve voordeel, dan wel nadeel, van de Rabobank weer te geven. Zoals te zien is in het                 

overzicht is de Rabobank relatief voordelig ten opzichte van andere banken. Dit scheelt tot              

zo’n 100 euro in een jaar. 

 

 



Bank Creditcard (per jaar) Betaalpas (per jaar) Kosten betaalrekening (per jaar) Kosten internetbankieren (per jaar) K.B. geschat (*1090) K.A. geschat (*385) I.K. geschat (*1769) Inc.K. geschat (*664) Pakketkosten Voordelen Totaal (p.j. geschat) Met externe creditcard

ING € 37,50 € 30,00 € 58,80 € 45,00 € 119,90 € 42,35 € 141,52 € 76,360 € 118,80 -€ 151,89 € 518,35 -
Rabobank € 33,00 € 39,60 € 63,60 € 96,00 € 163,50 € 34,65 € 150,365 € 73,040  - -€ 250,00 € 403,76 -
Triodos Bank NIET MOGELIJK € 40,00 € 150,00 € 0,00 € 163,50 € 38,50 € 0,00 € 79,68 - - € 471,68 € 504,68
ABN AMRO € 37,50 € 36,00 € 66,00 € 72,00 € 163,50 € 34,65 € 141,52 € 73,04 € 117,00 -€ 250,00 € 491,21 -
ASN Bank € 33,00 NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK - - - -
Knab € 25,00 NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK - - - -
Van Lanschot NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK - - - -

Bank Kosten bijschrift Kosten afschrift Informatiekosten Incassokosten

ING € 0,11 € 0,11 € 0,08 € 0,115
Rabobank € 0,15 € 0,09 € 0,085 € 0,110
Triodos Bank € 0,15 € 0,10 € 0,00 € 0,12
ABN AMRO € 0,15 € 0,09 € 0,08 € 0,11
ASN Bank NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK
Knab NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK
Van Lanschot NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK NIET MOGELIJK


