Mijn Checklist:
1. Wat doet jouw geld?
2. Kies je bank bewust
3. Open een duurzame spaarrekening
4. Doe een duurzame spaarrekening kado
5. Bedenk of je wilt beleggen
6. Kies je verzekering bewust
7. Geef een lening aan een tof project
8. Koop een aandeel van een cooperatie
9. Ontdek complementaire munten
10. Ga LETSen
11. Zet greenwashers in hun hemd
12. laat je supergeld voor jou spreken
13. Word lid van FairFin

1. Wat doet jouw geld?

Tip 1: Je geeft om de toekomst van
de planeet. Je isoleert je huis,
neemt al eens de bus, helpt op de
school van je kind, kiest bewust in
het stemhokje… Maar wat doet je
geld ondertussen?
Heb je enig idee? Bouwt het aan de economie? Helpt het vrienden uit de nood of staat
het op de bank, te wachten tot het meer
wordt?
Wat banken met ons geld doen heeft
invloed op de hele samenleving. Gelukkig
maar dus, dat duurzaam sparen en beleggen
de laatste jaren een opmars heeft gemaakt.
Maar zelfs voor de meest bewuste bankklanten is het vaak moeilijk een onderscheid
te maken tussen groene reclame en écht
duurzame producten.
Met de Supergeld Starterskit kies je voor
producten die echt OK zijn én neem je
duurzame stappen ook buiten de bank om,
zodat je geld binnen no time een superheld
wordt.
Wie wil je zijn? Aandeelhouder, weldoener?
Het kan allemaal, tegelijk en (ook) met een
beperkt budget. Wacht niet langer: maak
van je geld een superheld!

TO DO: Maak eens een scan van je
kapitaal: wat heb je allemaal? Een
zichtrekening, een spaarrekening,
aandelen, leningen, verzekeringen...
Houd dit lijstje bij voor de volgende stappen.

2. Kies je bank bewust

Tip 2: Kijk en vergelijk wat banken
doen met het geld van hun klanten. Welke banken investeren in de
economie, welke speculeren veel?
Welke banken investeren in wapens, kinderarbeid, klimaatopwarming? Hoe doet jouw bank het?
Banken zijn op hun best als ze doen waarvoor ze ooit bedacht zijn: geld bewaren van
mensen die even teveel hebben en geld
uitlenen aan mensen die dat nodig hebben
voor hun huis, bedrijf of project. Al het
andere, zoals trading en andere vormen van
speculatie draagt niet bij aan de economie.
Niet duurzaam dus.
Op www.fairfin.be/reele-economie vind je
een tabel met actuele cijfers rond de mate
waarin banken actief in België leningen
geven en aan trading doen. De laatste jaren
was het zo dat BNP Paribas en Deutsche
Bank het laagste percentage leningen gaven
(resp. 34% en 22%) en het meest aan trading
deden. Argenta en Van Lanschot gaven in
2013 het hoogste percentage leningen (resp.
68% en 70%).
Investeringen in de economie zijn niet per
se duurzaam. Banken kiezen vaak voor
bedrijven die op korte termijn winstgevend
zijn. Daar horen ook wapenproducten, de
steenkoolindustrie en kledingfabrikanten die
hun arbeidskrachten uitbuiten bij.
Als je het risico op dergelijke schadelijke
investeringen bij de meest bekende banken
in België vergelijkt, kom je uit op het lijstje
rechtsboven. Bij BNP Paribas, Deutsche Bank
en ING is het risico op schadelijke investeringen het hoogst, bij Triodos Bank het laagst.

Risico op schadelijke investeringen
Extreem Hoog: Deutsche Bank, BNP Paribas,
ING
Zeer Hoog: KBC
Hoog: Belfius
Matig: Argenta, Van Lanschot
Laag: VDK Spaarbank
Zeer Laag: Triodos Bank

TODO: Ga eens na: ben je tevreden
over je bank? Voor gedetailleerde
informatie over het investeringsbeleid van jouw bank kijk op www.
fairfin.be/jouw-bank. Zou jij van
bank willen veranderen? Welke
drempels zie je?
Van bank veranderen voor je zichtrekening
is niet moeilijk. Open eerst een nieuwe
rekening. Vraag je nieuwe bank om het
formulier van de Bankoverstapdienst, dan
nemen zij bepaalde formaliteiten van je over
bij het sluiten van je oude rekening.

3. Open een duurzame spaarrekening

Tip 3: Het maakt niet uit bij welke
bank je klant bent, je kunt altijd
een (extra) duurzame spaarrekening openen.

TODO: Gun jezelf een duurzame
spaarrekening! Kies een van onder�
staande alternatieven en volg de
stappen.
De beste alternatieven vanuit soci�
aal en ecologisch standpunt zijn de
spaarrekeningen van VDK Spaarbank
en Triodos Bank.
Duurzaam sparen bij Triodos Bank:
1 Spaarrekening
2 Spaarrekening Junior
3 Spaarrekening Plus
Bij Triodos Bank wordt het merendeel van
je geld op een spaar- of termijnrekening
gebruikt voor kredieten aan ondernemingen en organisaties in de sectoren ‘milieu’,
‘sociaal’ of ‘cultuur’. Op de site van Triodos
vind je de gefinancierde initiatieven terug. Je
kunt dus echt zien wat je geld doet.
Hoe werkt het?
> Ga naar www.triodos.be
> Kies “sparen”
> Kies “Ik open een spaarrekening”
> Vul het formulier online in
Of bel Triodos Bank: 02 548 28 51

Duurzaam sparen bij VDK Spaarbank:
1 SpaarPlus Rekening
Het geld op de SpaarPlus Rekening van VDK
wordt gebruikt om de sociale economie, microkrediet, duurzame energie en de sociale
sector mee te financieren. Voor maximaal
50% mag het geld ook geplaatst worden bij
bedrijven uit het Ethibel Excellence investeringsregister en bij fondsen met duurzaamheidscriteria.
Bovendien steun je met de VDK SpaarPlus
Rekening ook FairFin.
Hoe werkt het?
Ga naar een VDK-kantoor in jouw buurt:
www.vdk.be/vestigingen of open een rekening online via www.vdk.be
> Kies “Producten”
> Kies “Sparen”
> Kies “Open hier uw SpaarPlus Rekening”
> Vul het formulier online in.
Goed om te weten! VDK biedt ook een zichtrekening aan: De GiroPlus Rekening.
Ga naar www.vdk.be
> Kies “Producten”
> Kies “Betalingsverkeer”
> Kies “Zichtrekening met bankkaart”
> Kies “Open hier uw GiroPlus Rekening”
> Vul het online formulier in.
Of bel VDK Spaarbank: 09 267 33 00.

4. Doe een duurzame spaarrekening kado

TIP 4: Je hebt de smaak van de
duurzame spaarrekeningen te pakken en/of bent op zoek naar een
goedkoop doch verantwoord kado?

TODO: Open gelijk een rekening voor
iemand anders: je lief, je baby, je
ouders, je petekind..!
Bij bijna elke geboorte worden er rekeningen geopend. Pamperrekeningen, spaarrekeningen voor studies… Zou het niet leuk
zijn om de volgende baby in je buurt een
duurzame spaarrekening kado te doen?
Triodos Bank biedt een Junior Spaarrekening aan. Je kunt deze online en zonder
kosten aanvragen. Je hebt hiervoor wel een
wettelijke vertegenwoordiger van het kind
nodig (ouder of voogd), of tenminste zijn/
haar rijksregisternummer, adresgegevens en
(uiteindelijk) handtekening.
Ga naar www.triodos.be
> Kies “voor particulieren”
> Kies sparen
> Kies spaarrekeningen
> Kies Junior Spaarrekening
> “Ik open een junior rekening”
> Houd je identiteitskaart en het nummer
van de rekening die je aan deze rekening
wilt linken als ‘begunstigde rekening’ bij de
hand
> Vul het formulier online in.
Je krijgt per post het rekeningnummer en
de documenten die Triodos je vraagt terug
te sturen.
Uiteraard zijn baby’s ook heel blij met een
SpaarPlus Rekening bij VDK.

Wil je samen met je (nieuw) lief een
spaarpotje aanleggen voor de toekomst?
Een gezamenlijke spaarrekening openen is
een mooie manier om te zeggen dat je het
serieus meent. Met een duurzame spaarrekening laat je bovendien zien dat je uit
het juiste hout gesneden bent. Kom op, zet
je beste beentje voor! De stappen voor het
openen van een duurzame rekening staan
uitgelegd bij tip 3. Zorg dat je de gegevens
van je partner (adres, rijksregisternummer,
zichtrekeningnummer) bij de hand hebt.

5. Bedenk of je wilt beleggen

TIP 5: Misschien heb je van je bank
al eens een bericht gekregen met
de suggestie om te kiezen voor
producten die meer opbrengen
dan een spaarrekening. Beleggingsfondsen bijvoorbeeld, ‘notes’
of beleggingsverzekeringen. Weet
jij wat je daarvan moet denken?
Bijna elke bank biedt beleggingsfondsen aan. De persoon bij de bank die dat
fonds beheert, zal je geld gebruiken om te
beleggen in aandelen en/of obligaties van
beursgenoteerde staten of bedrijven (KMO’s
en not-for-profit organisaties worden nauwelijks gefinancierd vanuit beleggingsfondsen). Doel is om financieel mee te liften op
het succes van die aandelen en obligaties.
Beleggingsfondsen met duurzaamheidscriteria selecteren hun bedrijven ook op criteria
die niet alleen met financiële, maar ook met
maatschappelijke waarde te maken hebben.
De meest gebruikte selectiemethode is de
best-in-class screening. Die onderzoekt
bedrijven op tal van sociale, ecologische en
bestuurlijke indicatoren. De beursgenoteerde
bedrijven die in hun sector het best scoren
komen in aanmerking voor financiering. Bij
zogenaamde thematische fondsen selecteert
de bank bedrijven op grond van de sector
(milieutechnologie, water, hernieuwbare
energie,…) waar ze in zitten. Daarnaast
worden schadelijke bedrijven uitgesloten,
maar wat schadelijk is, wordt per fonds heel
verschillend ingevuld. Zo kan het zijn dat via
duurzame beleggingsfondsen wordt belegd
in steenkool, of dat niet alle wapenproducenten worden uitgesloten van financiering.

TODO: voor een goed voorbeeld van
een duurzaam beleggingsfonds,
kijk naar de Triodos fondsen of de
fondsen met een Ethibel label.
FairFin heeft bedenkingen bij beleggen omdat daarbij financiële korte termijnwinsten
primeren. De superkrachten van het belegd
geld blijven zo beperkt. Overweeg of je niet
liever investeert buiten de beurs.

TODO: Kun je ons volgen? Misschien
wordt het duidelijker met een
gedachtenexperiment:
Vergelijk een persoonlijke lening aan
vrienden om een bedrijfje te starten met een
belegging in een aandeel van een beursgenoteerd bedrijf. De lening geef je om je
vrienden vooruit te helpen. Deze intentie is
bij de belegging meestal nauwelijks aanwezig. Wanneer je een vriendenlening geeft,
doe je dat meestal totdat hun project gerealiseerd en terugbetaald is. Bij het beleggen
is die lange termijnrelatie meestal afwezig:
je geld komt terecht in de wereld van het
kopen en verkopen van waardepapieren. Als
de beurskoers van het aandeel hoog staat,
zal je geneigd zijn om het weer te verkopen.

6. Kies je verzekering bewust

TIP 6: Bekijk eens waar je verzekerd bent. Wist je dat ook langs
deze weg je geld goede en minder
goede dingen kan financieren?
Als je je verzekert, betaal je een premie.
Waar weinig mensen bij stilstaan, is dat de
verzekering een deel van de gestorte premies
belegt in beursgenoteerde bedrijven.

TODO: Sta je op het punt een verzekering af te sluiten? Kies voor een
van de duurzamere alternatieven!
Er bestaan alternatieven die bij die belegging
rekening houden met sociale en ecologische
criteria. Dit zijn vooralsnog de besten:
Bij de levens- (tak 21 en tak 26) en
schadeverzekeringen van Belfius wordt niet
belegd in bedrijven betrokken bij ernstige
schendingen van basisarbeidsrechten of
milieuschade. Ook de wapenindustrie wordt
door Belfius deels uitgesloten.
Ook verzekeringsgelden van Ethias verzekeringsproducten beleggen in bedrijven die
aan een aantal internationale standaarden op vlak van milieu en mensenrechten
beantwoorden.
Over het algemeen geldt echter dat er nog
geen superalternatief is voor je verzekeringen.

TODO: Het is goed om te laten weten
dat er een vraag is naar ethische
producten. Vraag je verzekeraar
daarom of hij rekening houdt met
duurzame criteria bij de belegging
van je premie.

7. Geef een lening aan een tof project

TIP 7: Ben je avontuurlijk ingesteld? Je kan je spaargeld ook
verduurzamen buiten je bank om.
Dan kun je zelf de initiatieven kiezen die je steunt.
Een zaak starten, een huis aankopen of
(ecologisch) verbouwen vraagt geld. Wie wat
geld aan de kant kan zetten, kan ervoor kiezen om mensen uit zijn omgeving te helpen.
Vrienden, kennissen, familie… Je kunt je
investering dan van heel nabij volgen.

TODO: Denk eens na: heb je iemand
in je omgeving horen vertellen over
zijn plannen om een nieuw project
uit de grond te stampen? Vrienden
die al maanden aan het wachten zijn
om met hun verbouwing te beginnen? Word je eigen bankier en bied
je hulp aan.

Familie kun je niet kiezen. Goede doelen
wel. Heb je een hart voor groene energie?
Investeer in windmolens! Vind jij goed onderwijs cruciaal? Financier een school! Maar:
hoe kom je te weten welke organisaties geld
zoeken? SoCrowd kan je daarbij helpen.
SoCrowd is een financieringscoöperatie die
via sociale crowdfunding leningen verstrekt
aan sociale en ecologische initiatieven.
Ga naar www.socrowd.be en klik op ‘bekijk
projecten’
> Kies een project dat je aanstaat
> Klik op ‘login’ en maak een account aan
> Kies het bedrag waarvoor je wil steunen
> Bevestig de betaling online of via je bank
> Je ontvangt een aandeelhoudersbewijs

TODO: Volg SoCrowd op Facebook en
spring in als er een tof project
voorbij komt.

8. Koop een aandeel van een cooperatie

TIP 8: Zou jij een langdurig engagement aan willen gaan met
een project of organisatie die iets
onderneemt voor een betere wereld? Er zijn verschillende coöperatieven die goede dingen doen.
Je kan bij hen een aandeel kopen,
waarmee zij projecten kunnen financieren. Als aandeelhouder ben
je mede-eigenaar van de onderneming en deel je in haar risico’s.
Ecopower is een coöperatie die investeert
in hernieuwbare-energieprojecten. Voor 250
euro kun je een aandeel kopen. Zo investeer
je mee in en groene toekomst én kun je als
klant tegen een laag tarief genieten van
duurzame energie.
Kijk op www.ecopower.be
NewB wil een nieuwe, coöperatieve bank
oprichten die enkel investeert in sociaal
verantwoorde projecten. Ze vertrouwt hiervoor op financiële steun en betrokkenheid
van burgers, middenveld en enkele grote
investeerders. Burgers kunnen maximaal zes
aandelen van 20 euro kopen. Dat kan via de
site www.newb.coop. Als de bank er effectief komt worden dit aandelen in de bank,
komt hij er niet dan is het een gift.
Trividend, SoCrowd, Hefboom en
Crédal zijn gespecialiseerd in het financieren van sociale en ecologische initiatieven
in België.
Alterfin, Oikocredit en Incofin financieren initiatieven in ontwikkelingslanden.
Deze initiatieven verstrekken krediet aan
mensen die geld nodig hebben voor schoolgeld, medische zorg of om een klein zaakje
op te starten.

TODO: Denk eens na waar jouw hart
ligt. Wat zie jij jezelf financieren? Hernieuwbare energie? Sociale
projecten in binnen- of buitenland?
Een eigen bank? Surf naar de site
van de bijbehorende cooperatie en
word aandeelhouder.
Ook de fiscus helpt soms een handje.
Zo worden de dividenden van erkende
coöperaties tot een bepaald bedrag fiscaal
vrijgesteld. Investeringen in erkende microkredietinstellingen kunnen tot een extra
belastingaftrek leiden.

9. Ontdek complementaire munten

TIP 9: Je kunt zelfs iets positiefs
doen met geld zonder euro’s te
gebruiken.
Complementaire munten worden als
betaalmiddel gebruikt naast de reguliere
munteenheid van een land. Ze worden in
organisaties, buurten en gemeenten ingezet
om zelfgekozen noden te vervullen: minder
milieuvervuiling, een bruisender buurt,
ouderenzorg... Ook in België bloeien er tal
van initiatieven. Je hebt de Torekes in Gent,
de Eco-iris in Brussel, de A-kaart in Antwerpen en de e-portemonnee in tientallen
Limburgse gemeenten. Op de website van
FairFin vind je een overzicht.

TODO: Kijk op www.fairfin.be/gemeenschapsmunt en kijk of jouw
gemeente een complementaire munt
heeft. Ja? Surf naar de site van de
gemeenschapsmunt en kijk hoe je
punten kan scoren!
Misschien staan er zaken tussen die je al
lang eens wilde doen. In Gent bijvoorbeeld,
kun je Torekes verdienen door een bak bloemen op je vensterbank te zetten of je gevel
te schilderen. Resultaat: een fris huis, een
leukere buurt én nog iets verdiend ook!

TODO: Nog geen gemeenschapsmunt
bij jou? Breng het onderwerp onder
de aandacht bij je gemeente! Het
Handboek Gemeenschapsmunten
voor Lokale Besturen en Organi�
saties is een goede wegwijzer. Je
kunt dit handboek downloaden via de
website van FairFin www.fairfin.be/
handboek-gemeenschapsmunten

10. Ga LETSen

TIP 10: (Nog) geen gemeenschapsmunt in jouw buurt maar
wel zin om ‘goeie punten te scoren’ met positieve inspanningen?
Of ben je gebeten door de deel- en
ruiltrend? Misschien is LETS dan
iets voor jou.
Een LETS-systeem kan je best omschrijven als
een kring waarbinnen mensen met elkaar
spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen
op een geheel vrijwillige basis. Het handige
aan de ruil-transacties is dat je niet meteen
iets terug hoeft te doen voor de persoon die
net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg
een aantal ‘eenheden’ in ruil, waarmee
die persoon in het systeem weer iets anders
kan verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand
anders een dienst, waarvoor die je zal
waarderen.
Zou je wel eens met een hond willen
wandelen, maar gaat het je te ver om er
een in huis te halen? Bak je graag taarten
maar let je op de lijn? LETS biedt je de kans
te doen wat je graag doet én er punten mee
te verdienen. Met de punten kun je beroep
doen op een dienst van iemand anders als
het zo uitkomt. Je kunt je laten masseren,
of hulp inroepen bij het uitmesten van je
tuinschuur.

TODO: Denk eens na: welke diensten
zou jij kunnen aanbieden? En waar
zou jij wel eens gebruik van willen maken? Lees het interview met
Letsers op www.fairfin.be/lets om
ideeen op te doen.
In meer dan 40 gemeenten in Vlaanderen
wordt actief geletst.

TODO: Kijk op de site van LETS Vlaanderen voor een LETS-contact in jouw
buurt: www.letsvlaanderen.be of bel
05 373 0 892. Nog geen LETS-groep in
jouw buurt? Zoek vrienden, organi�
saties, medestanders. Neem contact
met bestaande LETS-groepen en/of
LETS Vlaanderen Vraag hier ook het
starterspakket aan, hiermee kan je
aan de slag.

11. Zet greenwashers in hun hemd

TIP 11: Een bankier zal niet snel
toegeven dat zijn (duurzame) producten geld inbrengen in bedrijven
die hun werknemers uitbuiten of
de natuur om zeep helpen. Vraag
door!
Bijna iedere bank biedt duurzame producten aan. Er bestaat echter geen wettelijke
definitie van wat duurzame bankproducten zijn. De bank bepaalt dus zelf wat zij
aanbiedt als ‘duurzaam’, ‘maatschappelijk
verantwoord’ of ’groen’. Zo kan het dat zelfs
via zogenaamd duurzame bankproducten
kan worden geïnvesteerd in steenkool of
ontbossing.

TODO: Haal de detective in jezelf
naar boven en inspecteer je bankproduct op greenwasherij. Bel jouw
bankier of ga eens langs met de
volgende vragen die je zeker aan je
bank kunt stellen:
•
•
•
•

Volgens welke positieve sociale en
ecologische criteria wordt mijn geld
geplaatst?
Welke schadelijke praktijken worden
zeker niet gefinancierd?
Krijg ik de namen van de bedrijven die
gefinancierd werden?
Kunt u me een officieel bankdocument
geven waar dit op staat?

TODO: En wat zeiden ze dan..?
Maak je conversatie met de bank
publiek op Facebook, Twitter of de
site van FairFin.
FairFin bundelt de discussie, vergelijkt de
informatie en checkt of de banken doen wat
ze beloven.

12. Laat je supergeld voor jou spreken

TIP 12: Ben je geïnspireerd geraakt
om van je geld een superheld te
maken? Heeft jouw geld al stappen
in duurzame richting genomen?
Vertel het door! Zo kunnen we
andere mensen stimuleren om hun
geld ook een ethische make-over
te geven.

TODO: Welke tip heb jij gebruikt?
Schrijf je ervaring op een bord,
trek een foto en post het op onze
Facebook-pagina.
FairFin ontwikkelde een button voor je.
Hiermee kun je aangeven dat geld zich inzet
voor de maatschappij – of dat van plan is
te gaan doen. Je kunt hem downloaden
op www.fairfin.be/supergeld of op onze
Facebookpagina.

TODO: Plak onze Facebookbutton op
je profielfoto!

13. Word lid van FairFin

TIP 13: Wil je op de hoogte worden
gehouden van wat banken doen
met ons geld en van alternatieven?
Steun je onze onafhankelijke stem
rond geld? Wil je mee duidelijk
maken aan banken en politici dat
bewuste Belgen kiezen voor de
betere alternatieven? Sluit je aan
bij FairFin en zit op de eerste rij bij
spraakmakende acties en nieuwe
producten.

TODO: Vul het formulier in op
www.fairfin.be/lid en maak 20 euro
over op rekening (IBAN):
BE77 8939 4401 1442 /BIC: VDSPBE91
van FairFin met de mededeling:
lidgeld + je naam
Hoe meer leden, hoe sterker we zijn in onze
contacten naar banken en overheden en
hoe harder onze schreeuw voor maatschappelijke winst. Meer ethische banken! Meer
écht duurzame producten!
Je ontvangt een welkomstkado, het FairFin
magazine en 10% korting op FairFin producten en activiteiten. Yes!

(Colofon)
De Supergeld Starterskit maakt deel uit van de
campagne Maak van je geld een superheld! van FairFin
Een uitgebreider en up to date overzicht van de tips
vind je op www.fairfin.be/geldwijzer
Nog vragen? info@fairfin.be / 022010770
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