
Hoe stap ik over naar een duurzame bank?

Waarom overstappen? Hoe stap ik over?

Overstappen van bank, dat klinkt als veel werk, 
formulieren en gedoe, maar niets is minder waar. Het 
is in feite heel simpel, met de volgende stappen:

❶ Kies een bank en een rekening. Qua 
duurzaamheid is ASN echt de beste bank in 
Nederland, maar het kan zijn dat om wat voor 
reden dan ook een andere bank beter bij je past. 
Ook Triodos en Bunq zijn op de meeste vlakken 
prima banken. Wat voor soort rekening het beste 
bij je past hangt af van je persoonlijke situatie. 
Veel banken bieden jongeren- of 
studentenrekeningen aan. Dat is vaak een 
aanrader, want in tegenstelling tot reguliere 
rekeningen hoef je hier doorgaans niet voor te 
betalen.

❷ Open een nieuwe rekening. Dat kan volledig 
online. Het aanvraagproces is binnen een 
kwartiertje te doen, daarna zul je wel een aantal 
dagen moeten wachten op zaken als je pinpas en 
je inlogcodes. 

❸ Beslis of je een spaarrekening wilt openen bij 
je nieuwe bank. Als je al je spaargeld overzet 
naar je nieuwe bank, kun je ervoor kiezen al dat 
geld op een betaalrekening te laten staan. Maar je 
kunt ook overwegen bij je nieuwe bank een 
spaarrekening te openen. Dat kan ook gewoon 
online. Het hebben van een spaarrekening kost 
wel vaak geld. Bij ASN bijvoorbeeld €1.90 per 
maand.

❹ Vraag een Overstapservice aan bij je nieuwe 
bank. Met een Overstapservice krijgen alle 
Nederlandse bedrijven en organisaties die met 
een automatische incasso geld van je oude 
rekening afschrijven je nieuwe IBAN door en
worden voor 13 maanden worden alle 
binnenkomende af- en bijschrijvingen doorgezet.

❺ Zet al je geld over naar je nieuwe 
bankrekening. Banken hebben een limiet op 
hoeveel geld je per dag kunt overmaken, dus 
indien je een fors bedrag op je bankrekening 
hebt, moet je dit proces over meerdere dagen 
uitsmeren.

❻ Kijk op je oude bankrekening welke 
periodieke overboekingen je had staan en stel 
deze in op je nieuwe bankrekening. Dit regelt 
de Overstapservice niet voor je.

❼ Download al je af en bijschrijvingen van je 
oude bank. Dat kan handig zijn als je later iets 
terug moet zoeken, voor bijvoorbeeld je 
belastingaangifte. 

❽ Zet het adresboek van je oude bankrekening 
over naar je nieuwe bankrekening. Als je vanaf 
ING, ABN AMRO of Rabobank overstapt naar ASN 
kan ASN deze automatisch importeren. In andere 
gevallen zul je dit handmatig moeten overzetten. 

❾ Geef je nieuwe bankrekening door aan je 
persoonlijke contacten die dit moeten weten; 
bedrijven of organisaties met buitenlandse 
rekeningnummers die automatisch van je 
rekening afschrijven (bijv. Spotify); of 
organisaties die geld aan jou overmaken, zoals 
je werkgever of de Belastingdienst. Houd er 
rekening mee dat deze organisaties enkele weken 
nodig zullen hebben om hun administratie bij te 
werken. Handig is ook om door de af- en 
bijschrijvingen van je oude rekening van het 
afgelopen jaar te scrollen, om er zeker van te zijn 
dat je niemand vergeten bent. 

❿ Sluit je oude betaalrekening en/of 
spaarrekening. Let wel op: dit kan niet als je rood 
staat. 

Investeringen in wapenhandel, het faciliteren van 
witwaspraktijken en niet-transparante beleggingen. 
Dit zijn praktijken waar Nederlandse banken zich 
regelmatig schuldig aan maken. Verder laat het beleid 
van veel Nederlandse banken op het gebied van 
belastingen, klimaatverandering, gendergelijkheid en 
dierenwelzijn veel te wensen over. De Bankwijzer van 
eerlijkegeldwijzer.nl geeft een overzicht van hoe 
banken het doen op deze gebieden. De trieste 
uitkomst is dat de grootste banken – ING, Rabobank 
en ABN AMRO – ook het slechtste scoren. Ook de 
bank Van Lanschot komt er heel slecht vanaf in de 
Bankwijzer. De Bunq bank doet het op veel gebieden 
erg goed, maar scoort slecht op andere thema’s en dit 
geldt ook voor Triodos. Gelukkig is er één bank die 
op alle thema's een 8 of hoger scoort: De Volksbank. 
Dat is de staatsbank achter de ASN Bank, RegioBank
en SNS. 
Als je het belangrijk vindt jouw geld te stoppen in een 
duurzame bank die bijdraagt aan het bestrijden van 
klimaatverandering, die waarden als gendergelijkheid 
en mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan en 
niet investeert in zaken als wapens en fossiele 
brandstoffen, dan is de ASN Bank de beste keuze.1

ASN Bank heeft verschillende rekeningen, inclusief 
een studentenrekening en een jongerenrekening.2

1. Disclaimer: DWARS Amsterdam  heeft geen sponsorcontract, noch een andere formele relatie met de ASN Bank of De Volksbank. Deze aanbeveling is puur gebaseerd op de Bankwijzer op eerlijkegweldwijzer.nl. 
Ook met eerlijkegeldwijzer.nl heeft DWARS Amsterdam geen enkele formele relatie.

2. Het is niet mogelijk bij ASN Bank cash geld te storten of een cheque te innen. Daarnaast kan mobiel betalen op dit moment alleen nog met een Android telefoon.
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