
 
 

 

          1 januari 2023 

 

 

Beste ING medewerker, 

 

Het nieuwe jaar is begonnen en u bent weer aan het werk. Allereerst wensen wij u een heel 

gelukkig en gezond 2023. Ten tweede willen we het met u hebben over goede voornemens. Wat is 

uw goede voornemen?  

 

Ons goede voornemen is dat ING in 2023 stopt met het financieren van de klimaatcrisis. 

 

Afgelopen jaar hebben we maar liefst tien keer actie gevoerd bij ING. Vaak bij het hoofdkantoor in 

Amsterdam Zuidoost en een enkele keer bij lokale kantoren, zoals deze waar u werkt. Waarom 

deden we dat? Niet omdat we houden van herrie trappen of uren in de cel zitten. We doen dat 

omdat ING zo’n 9 miljard euro per jaar in de fossiele industrie steekt. De industrie die de 

klimaatcrisis aanjaagt en onze planeet onleefbaar maakt.  

 

Het is u misschien opgevallen dat het weer buitengewoon warm was rond Oud en Nieuw. Dat zich 

wereldwijd steeds vaker extremen voordoen, zoals +50 graden in Canada en -45 in de Verenigde 

Staten. De aarde warmt op, het klimaat raakt uit balans en dat gaat steeds sneller. We moeten 

alles op alles zetten om die trend te stoppen, de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en dus te 

stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen als olie en gas.  

 

Dat betekent dat ING – dat zegt duurzaamheid belangrijk te vinden – moet stoppen met de 

financiering van deze brandstoffen. Niet over tien of twintig jaar, NU.  

 

Wat is onze vraag aan u? Die is niet heel ingewikkeld: als medewerker van ING heeft u een 

bijzondere positie. U kunt zich intern uitspreken, kijken of andere collega’s ook bezorgd zijn, 

vragen stellen aan management en bestuur. Is uw toekomst en die van uw eventuele kinderen en 

kleinkinderen in veilige handen bij uw werkgever?  

 

Meer informatie over het fossiele financieringsbeleid van ING kunt u vinden op onze actiewebsite: 

ingdefossielebankvannederland.nl. De financiële experts zitten bijvoorbeeld bij Banktrack, daar 

vindt u nog veel meer informatie: banktrack.org/bank/ing. 

 

De klimaatcrisis is aan het escaleren, en het is aan ons, gewone burgers en medewerkers, om te 

proberen het tij te keren. Kunnen we op u rekenen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Money Rebellion, onderdeel van Extinction Rebellion NL 


