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Discussienota Deutsche Bank 

 

Middels deze discussienota willen wij graag met u in gesprek over wat de 

FMG kan doen met betrekking tot duurzaam en transparant bankieren. 

Momenteel heeft de Universiteit van Amsterdam haar financiën ondergebracht 

bij BNG en Deutsche Bank, waarvan laatstgenoemde een bedenkelijke reputatie 

heeft omtrent duurzame investeringen en transparantie. 

Op de Bankwijzer, die onderzoekt naar investeringen in de bankensector, 

scoort Deutsche Bank met 30 % bijzonder laag. De bank investeert in fossiele 

energie, in winning van metalen die slecht zijn voor het milieu en in wapens1. 

De FSR FMG zou graag willen zien dat de UvA op een duurzame manier omgaat 

met de wereld en daar, met haar grote financiële omvang, gevolg aan geeft 

door de mogelijkheid te onderzoeken of er een overstap kan worden gemaakt 

naar een bank die investeert in hernieuwbare energie en natuurbehoud en in 

wapens links laat liggen. Daarnaast is de Deutsche Bank ook omstreden 

vanwege het grote aandeel dat de bank had in de crisis van 2007. Onder meer 

door misleiding bij verkoop van hypotheken, de zogeheten ‘rommel-

hypotheken’, maar de bank is ook (mede-)verantwoordelijk voor het 

manipuleren van de Libor-rente, het manipuleren van de goud- en zilverprijs 

en witwaspraktijken, waarvoor Deutsche inmiddels een flinke hoeveelheid 

boetes heeft verzameld2. Daarbij is Deutsche Bank ‘gezakt’ voor de stresstest, 

waardoor het mogelijk een nieuwe crisis kan ontketenen3 De FSR FMG ziet 

graag dat de huisbank van de UvA op een transparante en eerlijke wijze te 

                                                                        

1 https://bankwijzer.be/nl/bankwijzer/banken/deutsche-bank/ 

2 https://www.volkskrant.nl/economie/deutsche-bank-weer-beboet-nu-om-

witwassen~a4456122/ 

3 https://www.ftm.nl/artikelen/europese-stabiliteit?share=1 
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werk gaat, waardoor inzichtelijk wordt waar de desbetreffende bank in 

investeert. 

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat dit een centrale aangelegenheid is, is 

onze vraag ook gericht op het centraal overleg dat u binnenkort gaat voeren. 

-  Hoe denkt u over het feit dat de Universiteit van Amsterdam haar 

 financiën heeft ondergebracht bij Deutsche bank? 

- Bent u bereid om de overstap, al zou het alleen ten dele kunnen, naar 

een Nederlandse duurzame bank als ASN Bank of Triodos Bank te 

agenderen bij het CBO? 


