Beoordeling van het investeringsbeleid van
zeven bankgroepen - 17e actualisering

Eerlijke Bankwijzer
13 december 2018

Eerlijke Bankwijzer
Beoordeling van het investeringsbeleid van zeven
bankgroepen - 17e actualisering
De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty
International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal
Protection
13 december 2018

Onderzoek:
Kanchan Mishra en Margreet Simons

Inhoudsopgave
Summary .......................................................................................................................... 1
Samenvatting .................................................................................................................... 3
Inleiding ............................................................................................................................ 5
Hoofdstuk 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.7

Hoofdstuk 2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2

Doelstelling en methodologie ................................................................. 7
Doelstelling en uitgangspunten Eerlijke Bankwijzer ........................................... 7
Opzet beleidsonderzoek ................................................................................... 8
Selectie van bankgroepen ................................................................................. 8
Methodologie: Inhoud van het beleid................................................................ 9
Selectie van thema’s, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering ....................... 9
Principes afgeleid van internationale standaarden ................................................ 10
Relevante beleidsstukken ....................................................................................... 11
Internationale standaarden .................................................................................... 11
Methodologie: reikwijdte van het beleid ......................................................... 12
Selectie van investeringscategorieën ..................................................................... 12
Investeringen op de balans..................................................................................... 13
Vermogensbeheer .................................................................................................. 14
Toekenning van scores ........................................................................................... 15
Geen activiteit......................................................................................................... 16
Uitvoering onderzoek ..................................................................................... 16
Disclaimer ...................................................................................................... 17

Beoordeling van het beleid per thema................................................... 18
Arbeidsrechten ............................................................................................... 18
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 18
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 18
Analyse beleid arbeidsrechten ............................................................................... 19
Belastingen..................................................................................................... 20
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 20
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 21
Analyse beleid belastingen ..................................................................................... 23
Corruptie ........................................................................................................ 24
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 24
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 25
Analyse beleid corruptie ......................................................................................... 26
Dierenwelzijn ................................................................................................. 27
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 27
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 27
Analyse beleid dierenwelzijn .................................................................................. 29
Gendergelijkheid ............................................................................................ 30
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 30
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 31

2.5.3
2.6

Analyse beleid gendergelijkheid ............................................................................. 32
Klimaatverandering ........................................................................................ 33

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7

Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 33
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 34
Analyse beleid klimaatverandering ........................................................................ 36
Mensenrechten .............................................................................................. 37

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 37
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 38
Analyse beleid mensenrechten .............................................................................. 39
Natuur............................................................................................................ 40
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 40
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 41
Analyse beleid natuur ............................................................................................. 42

Hoofdstuk 3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Hoofdstuk 4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Beoordeling van het beleid per sector ................................................... 44
Bosbouw ........................................................................................................ 44
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 44
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 44
Analyse beleid bosbouw ......................................................................................... 46
Financiële sector ............................................................................................. 47
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 47
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 47
Analyse beleid financiële sector ............................................................................. 49
Visserij ........................................................................................................... 49
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 49
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 50
Analyse beleid visserij ............................................................................................. 52
Voeding .......................................................................................................... 52
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 52
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 53
Analyse beleid voeding ........................................................................................... 55
Wapens .......................................................................................................... 56
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 56
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 57
Analyse beleid wapens ........................................................................................... 59

Beoordeling van het bedrijfsvoeringsbeleid ........................................... 60
Bonussen........................................................................................................ 60
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 60
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 60
Analyse beleid bonussen ........................................................................................ 62
Transparantie en verantwoording ................................................................... 62
Wat staat er op het spel? ....................................................................................... 62
Overzicht elementen en scores .............................................................................. 63
Analyse beleid transparantie en verantwoording .................................................. 65

Hoofdstuk 5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

Hoofdstuk 6
6.1
6.2
6.3
6.4

Beoordeling van het beleid per bankgroep ............................................ 66
ABN Amro ...................................................................................................... 66
Profiel...................................................................................................................... 66
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 66
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 67
Toelichting scores ABN Amro ................................................................................. 68
De Volksbank.................................................................................................. 71
Profiel...................................................................................................................... 71
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 72
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 72
Toelichting scores De Volksbank ............................................................................ 74
ING................................................................................................................. 78
Profiel...................................................................................................................... 78
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 78
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 79
Toelichting scores voor ING .................................................................................... 80
NIBC ............................................................................................................... 84
Profiel...................................................................................................................... 84
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 84
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 85
Toelichting scores NIBC .......................................................................................... 86
Rabobank ....................................................................................................... 90
Profiel...................................................................................................................... 90
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 90
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 91
Toelichting scores Rabobank .................................................................................. 92
Triodos Bank .................................................................................................. 96
Profiel...................................................................................................................... 96
Relevante investeringscategorieën ........................................................................ 96
Overzicht beleidsscores .......................................................................................... 97
Toelichting scores Triodos Bank ............................................................................. 98
Van Lanschot Kempen................................................................................... 101
Profiel.................................................................................................................... 101
Relevante investeringscategorieën ...................................................................... 102
Overzicht beleidsscores ........................................................................................ 102
Toelichting scores Van Lanschot Kempen ............................................................ 103

Conclusies ........................................................................................... 108
Banken die hun beleid verbeterden ............................................................... 109
Thema’s waarop banken hun beleid verbeterden .......................................... 110
Verslechteringen in beleid ............................................................................ 111
Nieuwe beoordelingselementen in de FFGI methodologie ............................. 111

Bronnen ........................................................................................................................ 113

Lijst van tabellen
Tabel 1

Overzicht van de scores van de bankgroepen .......................................... 3

Tabel 2

Geselecteerde bankgroepen: merknamen en spaartegoeden .................. 9

Tabel 3

Beleidsscores Arbeidsrechten................................................................ 19

Tabel 4

Beleidsscores Belastingen ..................................................................... 21

Tabel 5

Beleidsscores Corruptie......................................................................... 25

Tabel 6

Beleidsscores Dierenwelzijn .................................................................. 28

Tabel 7

Beleidsscores Gendergelijkheid ............................................................. 31

Tabel 8

Beleidsscores Klimaatverandering ......................................................... 35

Tabel 9

Beleidsscores Mensenrechten ............................................................... 38

Tabel 10

Beleidsscores Natuur ............................................................................ 41

Tabel 11

Beleidsscores Bosbouw ......................................................................... 45

Tabel 12

Beleidsscores Financiële sector ............................................................. 48

Tabel 13

Beleidsscores Visserij ............................................................................ 50

Tabel 14

Beleidsscores Voeding .......................................................................... 53

Tabel 15

Beleidsscores Wapens ........................................................................... 57

Tabel 16

Beleidsscores Bonussen ........................................................................ 61

Tabel 17

Beleidsscores Transparantie en verantwoording ................................... 63

Tabel 18

Analyse relevante investeringscategorieën ABN Amro........................... 66

Tabel 19

Overzicht beleidsscores ABN Amro ........................................................ 67

Tabel 20

Toelichting scores ABN Amro ................................................................ 68

Tabel 21

Analyse relevante investeringscategorieën De Volksbank ...................... 72

Tabel 22

Overzicht beleidsscores De Volksbank (ASN) ......................................... 73

Tabel 23

Overzicht beleidsscores De Volksbank (SNS) .......................................... 74

Tabel 24

Toelichting scores De Volksbank ........................................................... 74

Tabel 25

Analyse relevante investeringscategorieën ING ..................................... 78

Tabel 26

Overzicht beleidsscores ING .................................................................. 79

Tabel 27

Toelichting scores ING ........................................................................... 80

Tabel 28

Analyse relevante relevante investeringscategorieën NIBC .................... 85

Tabel 29

Overzicht beleidsscores NIBC ................................................................ 85

Tabel 30

Toelichting scores NIBC ......................................................................... 86

Tabel 31

Analyse relevante investeringscategorieën Rabobank ........................... 90

Tabel 32

Overzicht beleidsscores Rabobank ........................................................ 91

Tabel 33

Toelichting scores Rabobank ................................................................. 92

Tabel 34

Analyse relevante investeringscategorieën Triodos Bank ....................... 97

Tabel 35

Overzicht beleidsscores Triodos Bank .................................................... 97

Tabel 36

Toelichting scores Triodos Bank ............................................................ 98

Tabel 37

Analyse relevante investeringscategorieën Van Lanschot Kempen ....... 102

Tabel 38

Overzicht beleidsscores Van Lanschot Kempen .................................... 103

Tabel 39

Toelichting scores Van Lanschot Kempen ............................................ 103

Tabel 40

Overzicht alle beleidsscores van alle bankgroepen .............................. 108

Summary
Banks provide financial services to companies and organisations to enable them to acquire capital for,
among others, factories, plantations and new technologies. These activities can contribute to eliminating
malnutrition and strengthening ecosystems, but also to violating human rights and climate change. The
Dutch Fair Bank Guide therefore aims to encourage banks to use their (financial) influence to make
companies and organisations they invest in more sustainable. The Fair Bank Guide is a joint initiative of six
organisations: Amnesty International, trade union FNV, Friends of the Earth Netherlands, PAX, Oxfam Novib
and World Animal Protection Netherlands.
This research report – for the seventeenth time since January 2009 - assesses the responsible lending and
investment policies of seven major banking groups active on the Dutch market. The research methodology
has been developed by Fair Finance Guide International (FFGI), an international civil society network
initiated by Oxfam, that seeks to strengthen the commitment of banks and other financial institutions to
social, environmental and human rights standards. The FFGI methodology is based on widely accepted
international standards, such as treaties, guidelines, certification schemes and codes of conduct. The
methodology relates to the corporate lending policy (including underwriting), project financing,
investments on the balance sheet and asset management for third parties.
The analysis focuses on eight cross-cutting sustainability themes and five sectors that involve major
environmental, social and governance risks. Furthermore, the remuneration policy of the banking groups
has been examined, as well as how transparent they are about the implementation and results of their
responsible investment policy, in annual reports and on their websites. Table 1 gives an overview of the
scores awarded, shown on a scale from 1 (very poor) to 10 (excellent).

ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Table 1 Scoring table policy update Dutch banking groups

Animal welfare

5

10

6

5

7

9

3

Climate change

3

9

3

6

5

8

3

Corruption

6

9

8

8

8

9

8

Gender

2

5

3

2

2

4

2

Human rights

9

10

5

7

8

9

7

Labour rights

8

10

8

9

9

10

8

Nature

6

9

6

9

6

9

8

Tax

3

7

4

5

5

7

5

8

10

6

9

8

10

9

Cross-cutting themes, risk sectors and operational themes
Theme

Sector
Arms
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Financial sector

3

9

2

7

3

9

6

Fisheries

4

9

6

7

6

8

3

Food

7

9

7

8

8

9

7

Forestry

6

7

4

7

6

8

3

Remuneration

5

10

4

6

3

10

4

Transparency & Accountability

5

8

4

3

5

8

6

Cross-cutting themes, risk sectors and operational themes

Operational themes

The research findings show that in particular De Volksbank, NIBC and Rabobank have improved their
policies considerably, since the previous policy update in 2016.
In 2016, the assessment of De Volksbank's policies were split into separate scores for ASN Bank and SNS,
two brands of this banking group. Since 2017, the ASN Sustainability Policy applies to all brands and
products of the banking group and therefore, a separate assessment is no longer necessary. De Volksbank's
scores for its policy for the financial sector improved by three points and for the fisheries sector by two
points. The scores for the themes animal welfare, gender equality and human rights also increased, as well
as the forestry and food sector.
The improvement of the policies of NIBC leads to higher scores for seven themes and sectors. The score of
NIBC for the theme nature and the scores for the sectors fisheries and food even increased by three points.
Rabobank has improved its policies for three themes and sectors. For the other banking groups, the scores
for only one (Triodos Bank) or two themes (ABN Amro, ING and Van Lanschot Kempen) have improved.
What stands out are the relatively low scores of most banking groups for one of the biggest problems the
world is currently facing: climate change. ABN Amro, De Volksbank, ING, Rabobank and Triodos Bank
recently signed (summer 2018) the 'Spitsbergen Ambition' and thereby stipulate that, by reducing the
emissions linked with their loans and investments, they want to contribute to the Dutch climate ambition
aimed at a reduction of CO2 emissions to at least 49% by 2030. For ABN Amro, ING and Van Lanschot
Kempen, however, can still take major steps to take responsibility for the climate impact of their loans and
investments.
Much progress has been made by De Volksbank, Rabobank and ING to improve their animal welfare policy.
Gender equality, on the other hand, remains a theme that does get sufficient attention in the responsible
investment policies of Dutch banking groups. Given the fact that women are often underrepresented in the
boards of many listed companies, banking groups could start with including requirements on the
nomination of women in their voting policy, as is already the case in the voting policy of De Volksbank.
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Samenvatting
Banken maken het bedrijven en organisaties mogelijk om kapitaal te verwerven voor bijvoorbeeld
fabrieken, plantages en nieuwe technologieën. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan het uitbannen van
ondervoeding en het versterken van ecosystemen, maar ook aan het schenden van mensenrechten en aan
klimaatverandering. De Eerlijke Bankwijzer stelt zich daarom ten doel om banken hun (financiële) invloed
aan te laten wenden om bedrijven en organisaties waarin ze investeren te verduurzamen. De Eerlijke
Bankwijzer is een gezamenlijk initiatief van zes organisaties: Amnesty International, FNV, Milieudefensie,
Oxfam Novib en PAX en World Animal Protection.
Voor de Eerlijke Bankwijzer beoordeelt dit onderzoeksrapport - voor de zeventiende keer sinds januari
2009 - het investeringsbeleid van de zeven belangrijkste bankgroepen op de Nederlandse markt. In het
onderzoek is nagegaan welke duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in het krediet- en beleggingsbeleid
van deze bankgroepen. De beoordelingsmethodologie is opgesteld door de Fair Finance Guide
International, waarin de Eerlijke Bankwijzer samenwerkt met buitenlandse partners, op basis van
internationale standaarden, zoals verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. De methodologie
heeft betrekking op het beleid voor zakelijke kredietverlening (inclusief underwriting), projectfinanciering,
beleggingen op de balans en vermogensbeheer voor klanten.
Het beleid van de bankgroepen voor acht belangrijke duurzaamheidsthema’s en vijf risicosectoren is in dit
onderzoek beoordeeld. Ook het beloningsbeleid van de bankgroepen is onderzocht, evenals hoe
transparant ze zijn over de inhoud en resultaten van het verantwoord investeringsbeleid, in jaarverslagen
en op de website. Tabel 1 geeft een overzicht van de toegekende scores, weergegeven op een schaal van 1
(zeer slecht) tot 10 (uitstekend).

ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Tabel 1 Overzicht van de scores van de bankgroepen

Arbeidsrechten

8

10

8

9

9

10

8

Belastingen

3

7

4

5

5

7

5

Corruptie

6

9

8

8

8

9

8

Dierenwelzijn

5

10

6

5

7

9

3

Gendergelijkheid

2

5

3

2

2

4

2

Klimaatverandering

3

9

3

6

5

8

3

Mensenrechten

9

10

5

7

8

9

7

Natuur

6

9

6

9

6

9

8

Bosbouw

6

7

4

7

6

8

3

Financiële sector

3

9

2

7

3

9

6

Thema's, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering
Thema

Sector
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Visserij

4

9

6

7

6

8

3

Voeding

7

9

7

8

8

9

7

Wapens

8

10

6

9

8

10

9

Bonussen

5

10

4

6

3

10

4

Transparantie en verantwoording

5

8

4

3

5

8

6

Thema's, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Uit het onderzoek blijkt dat sinds de vorige beleidsupdate in 2016 vooral De Volksbank, NIBC en Rabobank
hun beleid sterk hebben verbeterd.
De beoordeling van het beleid van De Volksbank was de vorige keer nog onderverdeeld in aparte scores
ASN Bank en SNS, twee merken van deze bankgroep. Sinds 2017 is het ASN Duurzaamheidsbeleid van
toepassing op alle merken en producten van de bankgroep en is een aparte beoordeling niet meer nodig.
De scores van De Volksbank voor diens beleid voor de financiële sector zijn drie punten vooruitgegaan en
voor de visserijsector met twee punten. De scores voor dierenwelzijn, gendergelijkheid, mensenrechten,
bosbouw en voeding zijn ook gestegen.
Bij NIBC leidt verbeterd beleid voor zeven thema’s en sectoren tot hogere scores. De scores van NIBC voor
het thema natuur en de sectoren visserij en voeding gingen zelfs met drie punten omhoog. Rabobank heeft
het beleid voor drie thema’s en sectoren verbeterd. Bij de overige bankgroepen zijn de scores voor slechts
één (Triodos Bank) of twee thema’s (ABN Amro, ING en Van Lanschot Kempen)) erop vooruit gegaan.
Wat opvalt, zijn de relatief lage scores van de meeste bankgroepen voor één van de grootste problemen
waar de wereld momenteel mee kampt: klimaatverandering. ABN Amro, De Volksbank, ING, Rabobank en
Triodos Bank hebben recentelijk (zomer 2018) de ‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend en daarmee
vastgelegd dat ze willen bijdragen aan de Nederlandse klimaatambitie om in 2030 de CO2-emissies met
minimaal 49% te reduceren, door de uitstoot van hun leningen en beleggingen te verminderen. Met name
ABN Amro, ING en Van Lanschot Kempen kunnen echter nog grote stappen zetten om
verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatimpact van hun leningen en investeringen.
Een thema waarop in deze beleidsupdate veel vooruitgang gezien werd, is het beleid op het gebied van
dierenwelzijn: de scores van De Volksbank, Rabobank en ING gingen omhoog. Gendergelijkheid is
daarentegen een thema waarvoor geen van de bankgroepen voldoende beleid heeft ontwikkeld. Gelet op
het feit dat vrouwen in de besturen van veel beursgenoteerde bedrijven nog slechts een kleine minderheid
vormen, zouden bankgroepen om te beginnen in hun stembeleid kunnen opnemen dat vrouwen voorrang
krijgen bij de benoeming van nieuwe bestuursleden bij bedrijven waarin ze investeren, zoals al gebeurt in
het stembeleid van De Volksbank.
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Inleiding
In dit rapport vindt u de zeventiende actualisering van de beoordeling van het investeringsbeleid van zeven
Nederlandse bankgroepen voor de Eerlijke Bankwijzer. Het eerste beleidsonderzoek voor de Eerlijke
Bankwijzer verscheen in januari 2009. Het beleid van de banken werd in eerste instantie vier keer per jaar,
later twee keer per jaar en sinds 2013 jaarlijks beoordeeld. Sinds de 13e beleidsupdate worden alleen nog
beleidsdocumenten beoordeeld die publiek beschikbaar zijn.
Na de 16e beleidsupdate in 2016 is besloten om een jaar over te slaan en de bankgroepen in 2018 opnieuw
te beoordelen. Deze 17e beleidsupdate is gebaseerd op de meest recente informatie over het verantwoord
krediet- en beleggingsbeleid van de geselecteerde bankgroepen.
De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van zes organisaties: Amnesty International, FNV,
Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. In januari 2009 startten enkele van deze
organisaties met het project Eerlijke Bankwijzer om in de banksector een concurrentieslag op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op gang te brengen: een proces van steeds verdere
aanscherping van normen op sociaal, ecologisch en economisch gebied. De Eerlijke Bankwijzer stelt zich ten
doel om bankgroepen hun krediet- en beleggingsbeleid te laten verduurzamen en om hun bedrijfsvoering
op duurzaamheidscriteria af te laten afstemmen. Achterliggend doel is dat de bankgroepen daarmee hun
(financiële) invloed aanwenden om andere bedrijven, in Nederland en ver daarbuiten, te verduurzamen.
De Eerlijke Bankwijzer laat zien in welke mate bankgroepen door middel van hun leningen, beleggingen en
andere investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. Dat gebeurt in
beleidsonderzoeken, waarvan de 17e update voor u ligt, die het krediet- en beleggingsbeleid (gezamenlijk:
het investeringsbeleid) en de bedrijfsvoering van bankgroepen systematisch vergelijken en beoordelen.
Daarnaast laat de Eerlijke Bankwijzer praktijkonderzoeken uitvoeren, waarin voor een specifieke sector of
thema wordt beoordeeld of de leningen en beleggingen van een bankgroep in lijn zijn met (inter)nationale
richtlijnen voor MVO. Als dit niet het geval is wordt onderzocht of dit te maken heeft met gebrek aan beleid
en/of onvolledige implementatie van beleid.
De Eerlijke Bankwijzer is een consumenten-instrument. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk
dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de website betrokken bij
het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het
investeringsbeleid van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en praktijkonderzoeken bekijken. Ook
kunnen consumenten via de website de bankgroepen aanschrijven om positieve of negatieve feedback te
geven.
De Eerlijke Bankwijzer is tevens voorstander van een dialoog met banken over duurzaamheid. Gevraagd en
ongevraagd geven de samenwerkende organisaties advies aan banken ten behoeve van de verbetering van
het duurzaam investeringsbeleid en de uitvoering hiervan.
De Eerlijke Bankwijzer en zusterorganisatie de Eerlijke Verzekeringswijzer maken inmiddels deel uit van een
samenwerkingsverband van NGO’s in België, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Japan, Nederland,
Noorwegen en Zweden, genaamd Fair Finance Guide International (FFGI). Voor de 17e actualisering van het
onderzoek naar het beleid van bankgroepen die actief zijn in Nederland, hanteert de Eerlijke Bankwijzer de
meest recente methodologie van de FFGI. Deze is opgesteld in 2014 en in 2018 geactualiseerd.
De methodologie, inclusief achtergrondinformatie en de gebruikte internationale standaarden voor alle
thema’s, is te vinden op de website van de Eerlijke Bankwijzer. Voor ieder thema definieert de
methodologie een aantal beoordelingselementen, afgeleid van (inter)nationale
duurzaamheidsstandaarden, richtlijnen, verdragen en rapporten van gerenommeerde organisaties. Door
een systematische analyse van de beleidsstukken die de bankgroep heeft gepubliceerd wordt vastgesteld
welke van deze beoordelingselementen zijn opgenomen in het beleid van de bankgroep. Dit wordt voor
ieder thema uitgedrukt in een score op een schaal van 1 tot 10.
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Dit rapport beschrijft de doelstellingen en methodologie van dit onderzoek in Hoofdstuk 1. In Hoofdstuk 2
(Thema’s), Hoofdstuk 3 (Sectoren) en Hoofdstuk 4 (Bedrijfsvoering) wordt beschreven waarom het thema
van belang is en worden de beoordelingselementen samengevat waarop het beleid van de Nederlandse
bankgroepen getoetst wordt. Vervolgens worden de scores van de verschillende bankgroepen per thema
samengevat.
Hoofdstuk 5 geeft profielen van de bankgroepen en vat per bankgroep de scores samen. In Hoofdstuk 6
worden conclusies getrokken over de belangrijkste veranderingen sinds de laatste beleidsupdate in 2016.
Een overzicht van alle scores van alle bankgroepen vindt u in de samenvatting op de eerste pagina’s van dit
rapport.

Pagina | 6

Hoofdstuk 1
1.1

Doelstelling en methodologie

Doelstelling en uitgangspunten Eerlijke Bankwijzer

Dit rapport is geschreven voor de Eerlijke Bankwijzer, een samenwerkingsverband van zes Nederlandse
maatschappelijke organisaties:
•
•
•
•
•
•

Amnesty International
FNV
Milieudefensie
Oxfam Novib
PAX (voorheen IKV Pax Christi)
World Animal Protection

Het doel van de Eerlijke Bankwijzer is om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen
bij in Nederland actieve bankgroepen. Volgens het Nederlandse MVO Platform kan MVO worden
gedefinieerd als “een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de
keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en
economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.”1
Dat betekent niet alleen dat alle bedrijven (dus ook bankgroepen) zich houden aan wet- en regelgeving in
de landen waar zij actief zijn. Van bedrijven mag ook verwacht worden dat ze alle breed gedragen
internationale verdragen, standaarden en initiatieven naleven die duurzaamheidsproblemen onderkennen
en daarvoor oplossingen bieden, ook als deze standaarden in één of meer landen niet in nationale
wetgeving zijn opgenomen. Bedrijven zouden deze standaarden moeten naleven in de bedrijfsvoering van
hun eigen onderneming en hun dochterondernemingen en zouden deze naleving ook moeten verwachten
van hun toeleveranciers.
De Eerlijke Bankwijzer is van mening dat het streven naar MVO voor bankgroepen betrekking moet hebben
op hun kernactiviteiten: het aanbieden van leningen en het beleggen van spaargeld en geld van klanten.
Bankgroepen zijn relatief grote spelers op de (internationale) investeringsmarkt. Door deze investeringen
maken bankgroepen het bedrijven, overheden en particulieren mogelijk om kapitaal te verwerven voor
bijvoorbeeld fabrieken, plantages of nieuwe technologieën. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan het
uitbannen van ondervoeding en het versterken van ecosystemen, maar ook aan het schenden van
mensenrechten en aan milieuvervuiling.
Volgens de Eerlijke Bankwijzer zouden bankgroepen daarom ook van de bedrijven waaraan ze kapitaal
verstrekken moeten verwachten dat zij en hun toeleveranciers relevante internationale verdragen,
standaarden en initiatieven naleven. Bankgroepen zouden deze verwachtingen moeten vastleggen in
beleidsdocumenten die publiek beschikbaar zijn, zodat voor alle klanten en andere stakeholders inzichtelijk
is welke investeringskeuzes door de bank worden gemaakt.
In dit beleidsonderzoek wordt onderzocht welke MVO-principes de onderzochte bankgroepen in hun b
investeringsbeleid hebben opgenomen. Daarnaast voert de Eerlijke Bankwijzer praktijkonderzoeken uit
waarin voor een concreet maatschappelijk thema (zoals wapenhandel, toegang tot medicijnen of
energievoorziening) wordt nagegaan welke investeringskeuzes bankgroepen daadwerkelijk maken en welke
acties zij ondernemen ten aanzien van de bedrijven waarin zij investeren.
Door de bankgroepen zowel op de inhoud van hun beleid te vergelijken, als op de keuzes die zij in de
praktijk maken, stimuleert de Eerlijke Bankwijzer de onderlinge concurrentie tussen bankgroepen ten
aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Eerlijke Bankwijzer hoopt zo een proces op
gang te brengen dat leidt tot steeds verdere aanscherping van de gehanteerde principes (race to the top)
en tot versterking van de opbouwende rol die bankgroepen kunnen spelen bij het tot stand brengen van
een rechtvaardige en duurzame wereld. Behalve door middel van publicaties gaat de Eerlijke Bankwijzer
hiertoe een dialoog aan met de bankgroepen en geeft hen gevraagd en ongevraagd advies over
investeringsbeleid, investeringskeuzes en de aanpak van misstanden op het gebied van MVO.
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Op de website van de Eerlijke Bankwijzer kunnen consumenten en andere belangstellenden het beleid én
de praktijk van de belangrijkste bankgroepen in Nederland vergelijken. De Eerlijke Bankwijzer maakt het
klanten, media en andere belangstellenden ook mogelijk om bankgroepen aan te spreken.

1.2

Opzet beleidsonderzoek

In dit onderzoeksrapport, dat door onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer is
geschreven, wordt het investeringsbeleid van de bankgroepen van de zeven grootste bankgroepen in
Nederland beoordeeld. De beoordelingen uit dit rapport worden in ingekorte vorm en in toegankelijke
bewoordingen op de website van de Eerlijke Geldwijzer gepubliceerd. Het onderzoek is een actualisering
van de beoordeling van twee jaar geleden (december 2016).
In paragraaf 1.3 wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde bankgroepen.
Het investeringsbeleid van deze bankgroepen wordt in dit onderzoek vergeleken aan de hand van de
methodologie die Profundo in samenwerking met de Fair Finance Guide International (FFGI) heeft
ontwikkeld. Deze methodologie is ook gepubliceerd op de website van de Eerlijke Bankwijzer (uitsluitend in
het Engels). De methodologie beoordeelt het investeringsbeleid van de bankgroepen op twee aspecten:
•

•

De inhoud van het beleid: welke principes en MVO-criteria spelen een rol in het beleid dat de
bankgroepen hanteren bij het beoordelen van hun investeringen? Hoe de inhoud van het beleid wordt
beoordeeld, komt aan de orde in paragraaf 1.4.
De reikwijdte van het beleid: voor welke vormen van beleggingen, leningen en andere financieringen
geldt het investeringsbeleid? Het door de bankgroepen geformuleerde investeringsbeleid met
betrekking tot vermogensbeheer voor klanten is bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde als het beleid dat
geldt voor de kredietverlening. Hoe de reikwijdte van het beleid wordt beoordeeld, wordt nader
uiteengezet in paragraaf 1.5.

De volgende paragrafen gaan nader in op de werkwijze die voor dit onderzoek is gehanteerd.

1.3

Selectie van bankgroepen

Door de Eerlijke Bankwijzer zijn zeven bankgroepen geselecteerd die betaal- en spaarrekeningen aanbieden
aan particulieren op de Nederlandse markt. Dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•

ABN Amro
De Volksbank
ING
NIBC
Rabobank
Triodos Bank
Van Lanschot Kempen

Zes bankgroepen zijn door de Eerlijke Bankwijzer geselecteerd op basis van hun marktaandeel op de
Nederlandse markt voor betaal- en spaarrekeningen voor particulieren. Triodos Bank is als zevende
bankgroep geselecteerd omdat de bank vanwege haar duurzaamheidsbeleid een specifieke plek inneemt
op de Nederlandse bankenmarkt.
In Hoofdstuk 5 worden de geselecteerde bankgroepen besproken. In elk profiel wordt vermeld:
•
•
•
•
•

(Indien van toepassing) een korte karakterisering van de bankgroep waartoe de bank behoort;
Welke financiële producten de bankgroep op de Nederlandse markt aan particulieren aanbiedt;
De investeringscategorieën waarin de bank actief is;
De duurzaamheidsstrategie die de bankgroep heeft geformuleerd; en
De beoordeling van het beleid van de bankgroep.

Tabel 2 biedt een overzicht van de geselecteerde bankgroepen en hun binnen- en buitenlandse
spaartegoeden aan het eind van 2017.
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Tabel 2 Geselecteerde bankgroepen: merknamen en spaartegoeden
Spaartegoeden eind
2017 (€ miljard)

Bankgroep

Merknamen van de bankgroep in Nederland

ABN Amro

ABN Amro, Alpha Credit Nederland, Credivance,
DEFAM, Direktbank, Florius, Greenloans,
International Card Services, MoneYou

De Volksbank

ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS

ING Groep

ING, Bank Mendes Gans

NIBC

NIBC

Rabobank Groep

Rabobank, Obvion, DLL (De Lage Landen), BPD
Europe

Triodos Bank

Triodos

8,7

Van Lanschot Kempen

Van Lanschot, Evi, Hypotrust, Kempen Capital
Management, Kempen & Co

9,6

236,7

36,6
539,8
11,5
340,7

Bron: Jaarverslagen van de bankgroepen, zie de profielen in Hoofdstuk 5.

1.4

Methodologie: inhoud van het beleid

1.4.1

Selectie van thema’s, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering

De Eerlijke Bankwijzer beoordeelt het investeringsbeleid van de onderzochte bankgroepen in relatie tot
belangrijke thema’s en sectoren, alsmede het beleid voor sommige aspecten van de eigen bedrijfsvoering.
De beoordeling is gebaseerd op de methodologie die Profundo in samenwerking met de Fair Finance Guide
International (FFGI) - waartoe ook de Eerlijke Bankwijzer behoort - heeft ontwikkeld. Deze methodologie is
in 2018 geactualiseerd en is gepubliceerd op de website van de Eerlijke Bankwijzer.
Via investeringen in bedrijven, organisaties en overheden kan de bankgroep te maken krijgen met, en
invloed uitoefenen op, belangrijke MVO-thema’s. In dit onderzoek wordt daarom het investeringsbeleid
van bankgroepen beoordeeld voor de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsrechten;
Belastingen;
Corruptie;
Dierenwelzijn;
Gendergelijkheid;
Klimaatverandering;
Mensenrechten; en
Natuur.

Wanneer een bankgroep belegt in bedrijven die actief zijn in sectoren waarin grote duurzaamheidsrisico’s
bestaan, is volgens de Eerlijke Bankwijzer specifiek beleid voor die sectoren noodzakelijk. Dit onderzoek
beoordeelt daarom het investeringsbeleid van de onderzochte bankgroepen voor de volgende sectoren:
•
•
•
•
•

Bosbouw;
Financiële sector;
Visserij;
Voeding; en
Wapens.
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Omdat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook relevant is voor de eigen
bedrijfsvoering van de onderzochte bankgroepen, beoordeelt dit onderzoek ook het beleid van de
onderzochte bankgroepen op het gebied van:
•
•

Bonussen; en
Transparantie en verantwoording.

Voor ieder van de bovengenoemde thema’s, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering beschrijft de
FFGI-methodologie de duurzaamheidsrisico’s alsmede de relevante internationale standaarden en
toonaangevende initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Op basis daarvan is een aantal principes (uitgangspunten) geselecteerd die naar het oordeel
van de Fair Finance Guide International deel uit zouden moeten maken van het beleid dat een bankgroep
hanteert. Op deze principes wordt in paragraaf 1.4.2 verder ingegaan.
Het totale aantal onderzochte thema’s en sectoren is in deze beleidsupdate vanuit kostenoverwegingen
beperkt.
1.4.2

Principes afgeleid van internationale standaarden

In de door de Eerlijke Bankwijzer gehanteerde Fair Finance Guide International methodologie worden voor ieder van de in paragraaf 1.4.1 genoemde thema’s, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering elementen voor een goed beleid gedefinieerd die zijn afgeleid van internationale standaarden, zoals
internationale verdragen, richtlijnen, keurmerken, gedragscodes en relevante publicaties van
gerenommeerde organisaties. De elementen zijn als principes geformuleerd.
Begin 2018 is de Fair Finance Guide International methodologie geactualiseerd. Voor deze zeventiende
actualisering van de beoordeling van het investeringsbeleid van zeven Nederlandse bankgroepen,
uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer, is deze laatste versie van de Fair Finance Guide
International methodologie gebruikt.
In de geactualiseerde methodologie zijn enkele elementen aangepast, geschrapt of toegevoegd, mede als
gevolg van eerdere feedback van banken. Veranderingen in de Fair Finance Guide International
methodologie betreffen onder meer de toevoeging dat financiële instellingen hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor het probleem van toenemende antibioticaresistentie, en de risico’s die dit meebrengt
voor de volksgezondheid. De elementen over het bevorderen van vrouwenparticipatie in topfuncties zijn
enigszins aangepast. Ook wordt van financiële instellingen verwacht dat ze in het kader van
gendergelijkheid trainingsprogramma’s hebben, gericht op de doorstroming van vrouwen naar topfuncties
en dat ze dat ook verlangen van bedrijven waarin ze investeren.
Aan het thema klimaatverandering is toegevoegd dat financiële instellingen niet alleen transparant zouden
moeten zijn over de CO2-uitstoot van hun financieringen en investeringen maar ook rapporteren over de
financiële risico’s die klimaatverandering voor hun onderneming met zich meebrengt, in overeenstemming
met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
Verder is er in de methode meer aandacht voor de ontwikkeling van klachtenmechanismen waar individuen
en gemeenschappen een beroep op kunnen doen als zij mogelijk slachtoffer zijn van
mensenrechtenschendingen als gevolg van activiteiten van bedrijven die door financiële instellingen
worden gefinancierd.
Principes die in (vrijwel) alle landen in wet- en regelgeving zijn opgenomen worden niet expliciet benoemd,
omdat de Eerlijke Bankwijzer ervan uitgaat dat bankgroepen verwachten dat de bedrijven waar ze kapitaal
aan beschikbaar stellen zich aan de wet houden. Het onderzoek richt zich vooral op bovenwettelijk (MVO)
beleid.
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De geformuleerde principes kunnen door de bankgroepen op verschillende manieren toegepast worden op
nieuwe en bestaande leningen en beleggingen (samen: investeringen) en op hun bedrijfsvoering. Bij nieuwe
investeringen kunnen de principes als selectiecriteria worden gehanteerd. Bij bestaande investeringen
kunnen ze worden ingezet als richtlijn voor engagementactiviteiten of voor afspraken over verbeteringen
met de bedrijven waarin de bankgroep investeringen heeft. Op basis van deze principes kan een bankgroep
uiteindelijk ook besluiten om een investeringsrelatie te beëindigen als de engagementactiviteiten niet het
gewenste resultaat hebben.
In dit beleidsonderzoek wordt niet in detail de praktijk van de investeringsbeslissingen van de bankgroepen
beoordeeld, maar de principes die daaraan ten grondslag liggen. Voor de thema’s Bonussen en
Transparantie en Verantwoording wordt er wel naar de praktijk gekeken, omdat de in deze thema’s
vervatte elementen grotendeels betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de banken.
1.4.3

Relevante beleidsstukken

De Eerlijke Bankwijzer verwacht van bankgroepen dat ze hun investeringsbeleid publiek beschikbaar
maken, bijvoorbeeld via de eigen website of in het jaarverslag. In dit onderzoek worden daarom alleen
beleidsstukken beoordeeld die vóór 1 mei 2018 door de bankgroep zijn gepubliceerd. De naam of het
onderwerp van het beleidsstuk is daarbij niet relevant. Elementen op het gebied van gezondheid kunnen
bijvoorbeeld opgenomen zijn in het arbeidsrechten- of mensenrechtenbeleid van de bankgroep. Op
verzoek van de projectgroep Eerlijke Bankwijzer is een uitzondering gemaakt voor de na 1 mei 2018
gepubliceerde ‘Spitsbergen ambitie’ en klachtenprocedures voor niet-klanten die na de deadline door
bankgroepen op hun websites zijn geplaatst. Dit beleid is beoordeeld in het kader van deze beleidsupdate.
Wel is de reikwijdte van het beleidsstuk van belang. Voor de thema’s die in paragraaf 1.4.1 zijn benoemd
verwacht de Eerlijke Bankwijzer dat de bankgroep beleid heeft dat geldt voor investeringen in alle bedrijven
en organisaties. Voor de in paragraaf 1.4.1 genoemde sectoren wordt beleid verwacht dat alleen betrekking
hoeft te hebben op investeringen in bedrijven in de betreffende sector. Elementen die alleen in het beleid
voor een specifieke sector zijn opgenomen kunnen daarom niet meetellen voor de beoordeling van het
themabeleid van de bankgroep.
Brochures en andere publicaties die de bankgroep publiceert om haar klanten te informeren over bepaalde
maatschappelijke of economische ontwikkelingen worden niet als beleidsstukken beschouwd, tenzij de
bankgroep in deze publicaties nadrukkelijk aangeeft welke principes ze hanteert bij het beoordelen van de
eigen leningen en beleggingen.
Wanneer een bankgroep in een nieuws- of persbericht (al dan niet gepubliceerd op de eigen website)
vernieuwingen in het investeringsbeleid aankondigt, worden deze vernieuwingen bij één (periodieke)
actualisering van de beleidsbeoordeling van de Eerlijke Bankwijzer meegenomen. Daarna wordt verwacht
dat de aangekondigde beleidswijziging geïntegreerd is in de beleidsstukken waarin de bankgroep haar
investeringsbeleid vastlegt.
1.4.4

Internationale standaarden

Bij de beoordeling van het investeringsbeleid van de bankgroepen wordt niet alleen gekeken naar het
beleid dat de bankgroep heeft uitgeschreven in haar eigen beleidsstukken, maar ook naar de internationale
standaarden die door de bankgroep zijn ondertekend of waarnaar de bankgroep kortweg verwijst in het
eigen beleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de IFC
Performance Standards en de UN Global Compact Principles. Bankgroepen die naar een dergelijke
standaard verwijzen in hun beleid of die een dergelijke standaard ondertekend hebben, ontvangen bij de
inhoudelijke beoordeling van het beleid automatisch een punt voor de elementen waarvan vooraf is
vastgesteld dat de internationale standaard het principe dekt.
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1.5

Methodologie: reikwijdte van het beleid

Naast de inhoud van het beleid (besproken in paragraaf 1.4) is ook de reikwijdte van het beleid van groot
belang bij de beoordeling van het investeringsbeleid van bankgroepen. Als een bankgroep een bepaald
principe alleen hanteert voor de investeringen voor eigen risico en rekening en niet voor vermogensbeheer
voor klanten, kan immers moeilijk volgehouden worden dat het hier echt om een principe gaat. De Eerlijke
Bankwijzer stelt dat de principes van de bankgroep betekenis moeten hebben voor alle vormen van
investeringen die de bankgroep uitvoert, voor alle financiële diensten die de bankgroep aanbiedt en voor
alle relevante aspecten van de bedrijfsvoering. Als een bankgroep op haar website of in een
beleidsdocument duidelijk maakt dat het beleid voor een thema of sector voor de gehele bank geldt,
inclusief dochterbedrijven en alle vormen van financiële dienstlening, inclusief vermogensbeheer, ontvangt
de bank hiervoor automatisch een maximale score voor alle beoordelingselementen die door dit beleid
worden gedekt.
1.5.1

Selectie van investeringscategorieën

In de herziene Fair Finance Guide International methodologie - die voor deze 17e beleidsupdate wordt
gebruikt - wordt per element de aan een bank toegekende score voor de inhoud van het beleid
vermenigvuldigd met een percentage dat de reikwijdte van het beleid voor alle leningen, beleggingen en
andere investeringen van de bankgroep aangeeft. Daarbij worden vier investeringscategorieën
onderscheiden:
•
•
•
•

Zakelijke kredietverlening (inclusief underwriting); en
Projectfinanciering;
Beleggingen op de balans, voor eigen rekening en risico van de bank (in aandelen, obligaties, futures,
swaps en andere financiële activa);
Vermogensbeheer voor klanten (in de vorm van eigen beleggingsfondsen, private banking en externe
mandaten).

In de paragrafen 1.5.2 en 1.5.3 wordt verder ingegaan op deze verschillende investeringscategorieën en
hun relevantie voor banken.
Afhankelijk van de voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt
toegepast ligt de score per element tussen 0,5 en 1. Indien niet aan het beoordelingselement wordt
voldaan, is de score 0,0.
De score van 0,5 voor de inhoud van het beleid wordt aangevuld met de score voor de reikwijdte van het
beleid. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Als de bankgroep de reikwijdte van het beleid niet toelicht,
dan wordt er vanuit gegaan dat 50% (0,5 punten) van de activiteiten door het beleid wordt gedekt. Voor
elke investeringscategorie waarvan de bankgroep duidelijk maakt dat het beleid er op van toepassing is,
wordt 12,5% aan de score toegevoegd. Als het beleid op alle relevante investeringscategorieën is
toegepast, is de reikwijdte van het beleid 100%. Dit is de maximale score en resulteert in de score van 1,0
voor een beoordelingselement.
Het bovenstaande is gebaseerd op de aanname dat de bankgroep in alle vier investeringscategorieën actief
is. Als de bankgroep slechts actief is in drie, twee of één van deze categorieën, dan blijft de beleidsscore
van 50% hetzelfde. Voor iedere investeringscategorie waarop het beleid dan expliciet wordt toegepast,
wordt 16,67%, 25% of 50% aan de score toegevoegd. Als de bankgroep het beleid toepast op alle
investeringscategorieën waarin het actief is, dan is de reikwijdte van het beleid altijd 100%.
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1.5.2

Investeringen op de balans

Banken krijgen uit verschillende bronnen geld binnen en investeren dat weer op verschillende manieren in
activiteiten van particulieren, bedrijven en overheden, door middel van leningen, beleggingen en andere
vormen van financiering. Op de balans van een bank wordt dat naast elkaar gezet: rechts staat hoe de bank
geld binnen heeft gekregen (de passiva), links staat waaraan de bank dat geld heeft uitgegeven (de activa).
Hieronder beschrijven we beide categorieën:
•

Passiva
De passiva van de bankgroep - al het geld dat bij de bank is binnengekomen - kunnen onderverdeeld
worden in verplichtingen en eigen vermogen. Het eigen vermogen is het geld van de eigenaars van de
bank. Dat kunnen particulieren zijn, andere bankgroepen of - bij een coöperatieve bank - de leden. Het
eigen vermogen bestaat uit:
•
•

geld dat is binnengekomen door aandelen in de bank te verkopen aan de eigenaars;
de nettowinst die de bank in de loop der jaren heeft gemaakt.

Onder de verplichtingen van een bank valt al het andere geld dat bij de bank is binnengekomen, met
name door:
•
•
•
•
•

geld dat particulieren, instellingen en bedrijven op betaal- en spaarrekeningen hebben gezet;
leningen van andere financiële instellingen;
obligaties die de bank heeft verkocht aan beleggers;
financiële derivaten: schulden als gevolg van swapsi, futuresii of opties.

Activa
Al het geld dat bij een bank binnenkomt wordt weer belegd in verschillende soorten activa (bezittingen
en vorderingen). In andere woorden: de som van de passiva is altijd precies gelijk aan de som van de
activa. Een bank kan in de volgende soorten activa investeren:
•
•
•
•
•
•

de kantoren plus inboedel waarin het personeel van de bankgroep werkt;
leningen aan en tegoeden bij andere financiële instellingen;
zakelijke kredietverlening aan bedrijven en overheden, inclusief projectfinanciering;
hypotheekleningen en consumptieve kredieten aan particulieren;
beleggingen in onder meer aandelen en obligaties van bedrijven en in obligaties van overheden,
maar ook in private equity en onroerend goed;
beleggingen in financiële derivaten: swaps, futures of opties.

Niet elke bank investeert in dezelfde mate in al deze soorten activa, dat hangt af van de markten waarop de
bank actief is.
De passiva op de bankbalans worden gebruikt om de activa te financieren. Dat betekent dat het geld dat
door particulieren, instellingen en bedrijven aan een bank middels spaartegoeden wordt overgedragen, in
principe door de bank kan worden aangewend voor alle mogelijke leningen en beleggingen: van
hypotheekleningen aan particulieren tot kredietverlening aan internationale bedrijven en beleggingen in
financiële derivaten. Dat betekent dat iemand die spaargeld op een bankrekening zet, niet zonder meer
weet waar zijn of haar geld precies aan besteed wordt.

i

Een swap is een afgeleid financieel product waarbij twee partijen geldstromen ruilen. Bijvoorbeeld bij een renteswap ruilen
twee verzekeraars de rentebetalingen van twee leningen met elkaar. Het doel hiervan kan zijn om risico’s te beperken van
bijvoorbeeld een rentestijging of juist om te speculeren op een rentedaling. Een verzekeraar heeft bij een swap dus zowel een
schuld als een bezitting.

ii

Een future is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde
hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs.
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Daarom is het van groot belang dat een bank inzichtelijk maakt welk beleid gevoerd wordt voor de
verschillende leningen en beleggingen op de balans. Vanwege de sterke relatie met verschillende
duurzaamheidsthema’s, concentreert de Eerlijke Bankwijzer zich bij de leningen en beleggingen op de
balans op drie investeringscategorieën:
•

Zakelijke kredietverlening, inclusief underwriting
Zakelijke kredietverlening betreft het verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven, overheden
en organisaties. Underwriting betreft het helpen van bedrijven, overheden en organisaties met het
uitgeven van aandelen en obligaties op de kapitaalmarkt.

•

Projectfinanciering
Projectfinanciering betreft een specifieke vorm van zakelijke kredietverlening die gericht is op het
financieren van één specifieke ondernemingsactiviteit (een fabriek, weg, pijpleiding, o.i.d.).

•

Beleggingen op de balans
Beleggingen in aandelen en obligaties van bedrijven, obligaties van overheden, private equity,
onroerend goed en in financiële derivaten zoals swaps, futures of opties.

1.5.3

Vermogensbeheer

Naast de drie vormen van leningen en beleggingen op de balans die in paragraaf 1.5.2 zijn behandeld, is er
nog een investeringscategorie relevant voor de Eerlijke Bankwijzer. Dat is vermogensbeheer voor klanten,
wat de meeste bankgroepen aan klanten aanbieden, al dan niet via een apart dochterbedrijf. Hoewel het
hier niet gaat om beleggingen met eigen geld en deze beleggingen ook niet op de balans van de bank staan,
zegt de werkwijze van de vermogensbeheerders die behoren tot dezelfde bank ook iets over de mate van
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hele bankgroep. Daarom wordt ook het beleid van de
bankgroepen met betrekking tot vermogensbeheer voor klanten door de Eerlijke Bankwijzer beoordeeld.
Echter, niet alle vormen van vermogensbeheer voor klanten worden beoordeeld, omdat ze niet allemaal
relevant zijn. De vermogensbeheerdochters van bankgroepen hebben niet altijd de keuze om wel of geen
kapitaal beschikbaar te stellen aan bedrijven of overheden als hun klanten hierin leidend zijn. En soms is
het voor deze vermogensbeheerders niet mogelijk om instrumenten op het gebied van verantwoord
beleggen - zoals stemmen op aandeelhoudersvergaderingen - in te zetten. Aan de hand van de volgende
criteria is bepaald of de verschillende vermogensbeheeractiviteiten in de beoordeling door de Eerlijke
Bankwijzer worden meegenomen:
•
•
•

Komt door deze vorm van vermogensbeheer kapitaal beschikbaar voor bedrijven of overheden?
Heeft de bank keuzevrijheid en/of verantwoordelijkheid om deze vorm van vermogensbeheer al dan
niet (of eventueel onder voorwaarden) te verlenen?
Kan de bank instrumenten op het gebied van verantwoord beleggen inzetten bij deze vorm van
vermogensbeheer?

Op basis van deze criteria heeft de Eerlijke Bankwijzer - na eerdere uitgebreide afstemming hiertoe met de
Nederlandse bankensector- besloten om de volgende vormen van vermogensbeheer mee te nemen in de
beoordeling van de reikwijdte van het investeringsbeleid:
•
•
•

Eigen beleggingsfondsen: Beleggingsfondsen die door de bankgroep zelf worden samengesteld en
aangeboden aan particuliere en institutionele beleggers;
Private banking: Beleggingen in aandelen en obligaties of - door andere vermogensbeheerders
beheerde - beleggingsfondsen met geld van particuliere beleggers;
Externe mandaten: Beleggingen in aandelen en obligaties of - door andere vermogensbeheerders
beheerde - beleggingsfondsen met geld van institutionele beleggers (pensioenfondsen, banken).

Vormen van vermogensbeheer die niet worden meegenomen in de beoordeling van de reikwijdte van het
investeringsbeleid zijn:
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•
•

Trading platforms waarop (particuliere) klanten zelf kunnen beleggen in aandelen, obligaties en
beleggingsfondsen (zogenaamde execution only diensten);
Het in bewaring houden van aandelen voor particuliere of institutionele beleggers.

1.5.4

Toekenning van scores

Per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering wordt iedere bankgroep een score toegekend. Deze
score hangt af van het aantal principes dat in het publiek beschikbare investeringsbeleid van de bankgroep
is opgenomen. De scores worden weergegeven op een schaal van 1 tot en met 10.
De score van een bankgroep voor de inhoud van haar beleid voor een thema, sector of aspect van de
bedrijfsvoering wordt bepaald door het aantal elementen dat is opgenomen in het beleid te delen door het
totaal aantal elementen dat in de methodologie onder elementen voor goed beleid wordt genoemd. In
formulevorm:
Aantal elementen opgenomen in beleid * 10
Score =
Totaal aantal genoemde elementen
De uitkomst wordt vermenigvuldigd met 10 en dan afgerond tot een geheel getal. Als het getal achter de
komma begint met 0, 1, 2, 3 of 4 wordt naar beneden afgerond, bij 5 of meer naar boven. Als de score lager
dan 1 is, wordt altijd naar boven afgerond.
Een voorbeeld ter toelichting: als voor een bepaald thema 16 elementen zijn gedefinieerd en Bank A heeft
er daarvan 9 opgenomen in het beleid, dan scoort de bank 9 maal 10 gedeeld door 16 = 5,625. Deze score
wordt afgerond naar een 6.
Scores per beoordelingselement kunnen omhoog of omlaag gaan ten opzichte van de vorige beleidsupdate
als gevolg van:
Hogere score
•

De bankgroep krijgt een score op basis van
nieuw beleid;

•

De bankgroep kriigt een hogere score door
uitbreiding van de reikwijdte van het beleid
over meer investeringscategorieën dan bij de
vorige beleidsupdate het geval was;

•

De bankgroep krijgt een hogere score als gevolg
van een wijziging in de Fair Finance Guide
International methodologie;

•

De bankgroep krijgt een hogere score als gevolg
van een herzien oordeel over de inhoud en
reikwijdte van het beleid door de onderzoekers.

Lagere score
•

De bankgroep krijgt geen score meer omdat de
informatiebron is verouderd (bijvoorbeeld een
jaarverslag of nieuwsbrief die bij de vorige
beleidsupdate is gebruikt);

•

De bankgroep krijgt een lagere score omdat de
het beleid op minder investeringscategorieën
van toepassing is dan bij de vorige
beleidsupdate het geval was;

•

De bankgroep krijgt een lagere score als gevolg
van een wijziging in de Fair Finance Guide
International methodologie;

•

De bankgroep krijgt een lagere score als gevolg
van een herzien oordeel over de inhoud en
reikwijdte van het beleid door de
onderzoekers.
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Elke bankgroep krijgt dus voor haar beleid ten aanzien van elk thema, elke sector en elk aspect van de
bedrijfsvoering een geheel getal als score, minimaal een 1 en maximaal een 10. Aan deze scores hangt de
Eerlijke Bankwijzer de volgende kwalificaties, overgenomen uit het onderwijs:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Twijfelachtig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
Slecht
Zeer slecht

1.5.5

Geen activiteit

De Eerlijke Bankwijzer verwacht in principe dat een bankgroep beleid heeft voor alle thema’s (inclusief
sectoren en onderdelen van de bedrijfsvoering) die in paragraaf 1.4.1 worden benoemd. Niet alle
bankgroepen verstrekken echter leningen aan bedrijven in alle genoemde sectoren. Ook zijn niet alle
bankgroepen actief in alle vier investeringscategorieën die in paragraaf 1.5.1 worden genoemd. In die
gevallen zou het voor deze bankgroepen niet relevant zijn om op bepaalde thema’s beleid te ontwikkelen.
Om met deze verschillen om te gaan hanteert de Eerlijke Bankwijzer de volgende richtlijnen:
•

•

•

•

1.6

Als uit een door de bankgroep gepubliceerde verklaring of uit gegevens over daadwerkelijke leningen
en beleggingen blijkt dat de bankgroep via geen enkele investeringscategorie actief is in een bepaalde
sector, zal aan de bankgroep de score n.a. (niet actief) worden gegeven bij de inhoudelijke beoordeling
van het beleid voor die sector. Meer details hierover zijn terug te lezen in de Fair Finance Guide
International methodologie.
Voor het beleid voor een thema of een aspect van de bedrijfsvoering kan geen score n.a. worden
toegekend, omdat iedere bankgroep altijd op een of andere manier met het thema of het aspect van
de bedrijfsvoering te maken heeft. Wel kan voor specifieke elementen binnen een thema, die niet
relevant zijn als de bankgroep op dat vlak niet actief is, een n.a. score worden toegekend. Het element
telt dan niet mee bij het berekenen van de inhoudelijke score voor het thema.
Voor elementen die een bepaalde activiteit niet acceptabel noemen, wordt bij de inhoudelijke
beoordeling van het beleid aan een groep die in het geheel niet in deze activiteit investeert een punt
toegekend.
Vanaf 2016 is de reikwijdte van het beleid in de score betrokken, als een percentage van de maximaal
vier investeringscategorieën waarvoor het beleid geldt (zakelijke kredietverlening, projectfinanciering,
beleggingen op de balans en vermogensbeheer). De investeringscategorieën waarin de bankgroep niet
actief is worden dan niet meegerekend bij het bepalen van de reikwijdte van het beleid. Dat kan
structureel het geval zijn voor alle thema’s, sectoren en aspecten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld
als de bankgroep in het geheel niet actief is op het gebied van vermogensbeheer. Het kan ook voor
specifieke sectoren of elementen gebeuren, als bijvoorbeeld een bankgroep wel actief is op het gebied
van zakelijke kredietverlening maar alleen in specifieke sectoren.

Uitvoering onderzoek

Dit rapport biedt een weergave van de resultaten van het beleidsonderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer, dat
is uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de zes in de Eerlijke Bankwijzer
deelnemende organisaties. De gebruikte methodologie is in opdracht van Fair Finance Guide International
opgesteld door Profundo, maar de uiteindelijke keuzes met betrekking tot de gehanteerde
beoordelingscriteria zijn gemaakt door de opdrachtgevers.
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Gedurende het onderzoek hebben de onderzochte bankgroepen de mogelijkheid gekregen om te reageren
op:
•
•
•
•

De inhoud van de vernieuwde onderzoeksmethodologie van de Fair Finance Guide International;
Het onderzoek naar de sectoren en investeringscategorieën waarin een bankgroep actief is;
De bronnen die voor het onderzoek gebruikt worden; en
De concept-onderzoeksresultaten.

Inhoudelijke feedback van banken op de conceptonderzoeksresultaten is meegenomen in het onderzoek.
De banken hebben het eindrapport enkele weken voor publicatie onder embargo ontvangen.

1.7

Disclaimer

Niet alle partnerorganisaties binnen de Eerlijke Bankwijzer werken inhoudelijk op alle thema’s en/of
sectoren waarover het onderzoek zich uitstrekt. Uitingen op deelonderwerpen geven dan ook niet
noodzakelijkerwijs de mening weer van alle in de Eerlijke Bankwijzer samenwerkende organisaties.
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Hoofdstuk 2
2.1
2.1.1

Beoordeling van het beleid per thema

Arbeidsrechten
Wat staat er op het spel?

Bescherming van mensen in hun werkomgeving is een fundamentele verantwoordelijkheid van bedrijven
en overheden. Werknemers hebben het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden, goede
arbeidsvoorwaarden, vrijheid van organisatie en collectieve onderhandeling, en een leefbaar loon. Ook
dient arbeid vrij te zijn van discriminatie, kinderarbeid en gedwongen of dwangarbeid. Deze arbeidsrechten
dragen bij aan de ontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal en aan de democratisering van
samenlevingen. Goede afspraken omtrent werk en beloning, bescherming van dienstverbanden en goed
functionerende overlegstructuren tussen werkgevers en werknemers dragen bij aan het welzijn van
werknemers. Veiligheid op het werk is essentieel om ongelukken te voorkomen.
Speciale aandacht gaat uit naar de positie van vrouwen. Het inkomen van vrouwen levert een bijdrage aan
de gezondheid en productiviteit van families, lokale gemeenschappen en toekomstige generaties. Gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op de werkvloer draagt bij aan armoedebestrijding en verhoging van
de levensstandaard, en daarmee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.2
De mondiale financiële en economische crisis van 2008 heeft blijvende invloed op de banenmarkt: er is
steeds minder zekerheid voor werknemers, vooral voor jongeren. In 2015 benoemde de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) in verband hiermee het belang van regulering van de arbeidsmarkt en versterking
van de rechtsbescherming van werknemers.3 Het krediet- en beleggingsbeleid van bankgroepen kan ervoor
zorgen dat wordt geïnvesteerd in bedrijven die aandacht hebben voor arbeidsrechten en het creëren van
een duurzame groei van de werkgelegenheid, in overeenstemming met SDG 8: Waardig werk en
economische groei.
2.1.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het krediet- en beleggingsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen.
Afhankelijk van de voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt
toegepast ligt de score per element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de
verhouding tussen het aantal elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is
opgenomen en het totaal aantal elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema.
De beleidsscore voor dit thema, berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal
elementen, wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van
scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 3. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.
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Investeringsprincipe

ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Beoordelingselement

Tabel 3 Beleidsscores Arbeidsrechten

Totaalscore

8

10

8

9

9

10

8

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 0 -1

0

0

0

-1

1 De bankgroep respecteert de Fundamentele Arbeidsrechten van de ILO.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 De bankgroep integreert minimaal de Fundamentele Arbeidsrechten van de
ILO in de bedrijfsvoering en het inkoopbeleid.

1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5

3 Bedrijven respecteren vrijheid van vereniging en het recht op collectieve
onderhandeling.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 Gedwongen arbeid is onacceptabel.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5 Kinderarbeid is onacceptabel.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6 Discriminatie (op grond van etniciteit, geslacht, of sociale afkomst) met
betrekking tot het aanbieden van werk is onacceptabel.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Bedrijven betalen een leefbaar loon aan hun werknemers.

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

8 Bedrijven houden zich aan maximale werktijden.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9 Bedrijven dragen zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

10 Bedrijven zorgen voor een gelijke behandeling en gelijke
arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders.

0.6 1.0 0.8 1.0 1.0 0.7 0.7

11 Bedrijven hebben een helder (management)systeem om naleving van
internationale arbeidsnormen te monitoren en indien nodig te corrigeren.

1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0

12 Bedrijven stellen procedures in voor de behandeling en verwerking van
werknemersklachten en voor het oplossen van schendingen of conflicten, bij
voorkeur in overleg met een vakbondsorganisatie.

0.6 1.0 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0

13 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van arbeidsrechten in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

14 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking tot
arbeidsrechten op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

*linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.1.3

Analyse beleid arbeidsrechten

Alle bankgroepen verwachten van bedrijven dat ze fundamentele arbeidsrechten als vrijheid van
vereniging, het recht op collectieve loononderhandelingen en het recht op non-discriminatie respecteren,
en geen gebruik maken van dwangarbeid en kinderarbeid. Slechts drie bankgroepen, De Volksbank, NIBC
en Triodos Bank, verwachten dat bedrijven een leefbaar loon betalen aan hun werknemers en dat bedrijven
in contracten met onderaannemers en toeleveranciers clausules opnemen over naleving van internationale
arbeidsnormen.
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De Volksbank en Triodos Bank behalen voor het thema arbeidsrechten een 10, de hoogste score.
NIBC en Rabobank behalen beide een 9 (zeer goed). NIBC kan zich nog verbeteren door het respecteren van
arbeidsrechten op te nemen in het eigen inkoopbeleid. Rabobank kan haar investeringsbeleid verbeteren
door er het recht op een leefbaar loon in op te nemen evenals de verwachting dat bedrijven naleving van
arbeidsrechten vastleggen in contracten met toeleveranciers.
De verbeterpunten voor Rabobank gelden ook voor ABN Amro (score 8), ING en Van Lanschot Kempen (de
twee laatstgenoemde bankgroepen scoren een 8, was een 9). De totaalscore van deze drie bankgroepen
valt lager uit dan de score van Rabobank omdat hun beleid zich niet uitstrekt tot alle relevante
investeringscategorieën.
ING en Van Lanschot Kempen gaan er in vergelijking met de vorige beleidsupdate (2016) 1 punt op
achteruit, ondermeer vanwege het feit dat sinds de laatste herziening van de Fair Finance Guide
International methodologie van financiële instellingen wordt verwacht dat ze het recht op een leefbaar
loon expliciet opnemen in het beleid. Bij de vorige beleidsupdate werden nog punten gegeven voor
verwijzing naar internationale standaarden waarin het begrip leefbaar loon wordt benoemd, zoals de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar deze standaarden ontberen belangrijke criteria
voor de definitie van een leefbaar loon, zoals gezinsinkomen; standaard werkweek; basisbehoeften en
besteedbaar inkomen.
Verder is de reikwijdte van het beleid van Van Lanschot Kempen nu beperkter dan bij de vorige
beleidsupdate omdat het beleid van vermogensbeheerder Kempen van toepassing was voor beleggingen
op de balans, vanwege het beheer van Van Lanschot Participaties. Met de verkoop van deze
dochteronderneming gaat dit niet meer op en geldt het beleid van Kempen alleen voor vermogensbeheer
voor klanten. Nu is alleen het Verantwoord Kredietbeleid van toepassing voor beleggingen op de balans en
dat is minder omvattend voor het thema arbeidsrechten.

2.2
2.2.1

Belastingen
Wat staat er op het spel?

Voor elke democratische samenleving zijn belastinginkomsten van essentieel belang om publieke
voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en sociale zekerheid te financieren. Om
belastingen te kunnen innen, is de opbouw van een capabel en betrouwbaar ambtenarenapparaat nodig.
Ook bedrijven hebben baat bij publieke voorzieningen en daarmee hebben ze ook een
verantwoordelijkheid om belastingen te betalen in ieder land waarin ze actief zijn. Toch profiteren veel
financiële instellingen, bedrijven en particulieren van de verschillen tussen landen in de hoogte van
belastingheffingen en van mazen in nationale belastingregels. Ook multinationale ondernemingen zijn vaak
weinig transparant over hun belastingbetalingen. Daarbij wordt er vaak gebruik gemaakt van
brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen. Hierdoor is het niet duidelijk hoeveel en waar belasting
wordt betaald. Ook financiële instellingen maken gebruik van belastingparadijzen, als dienstverlening aan
hun klanten en om hun eigen belastingbetalingen te beperken.
Belastingontwijking is in strijd met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het getuigt van gebrek aan
maatschappelijke verantwoordelijkheid om overheden inkomsten te onthouden waarmee ze hun land op
sociaal en economisch gebied kunnen ontwikkelen.4
Volgens een schatting (2012) van het Tax Justice Network (TJN) wordt er door de ‘superrijken’ tussen de
USD 21 en USD 32 miljard aan onbelaste vermogens weggesluisd naar belastingparadijzen. Verder
berekende TJN dat alleen al multinationals uit de Verenigde Staten USD 500 tot USD 700 miljard aan omzet
boekhoudkundig hebben verplaatst naar landen waar de daaruit volgende winsten niet worden belast of
heel laag worden belast.5
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Volgens het IMF moeten nationale belastingwetten en internationale belastingafspraken hervormd worden
om Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) te voorkomen. Potentieel bestaat het overheidsbudget van
ontwikkelingslanden voor 10-15% uit belastinginkomsten afgedragen door daar gevestigde buitenlandse
dochterbedrijven van multinationale ondernemingen.6 Volgens het IMF zijn ontwikkelingslanden meer
kwetsbaar voor BEPS activiteiten van multinationale dan OESO landen.7 Volgens schattingen van de
Verenigde Naties lopen ontwikkelingslanden jaarlijks USD 100 miljard mis als gevolg van
belastingontwijking door multinationals, wat ten koste gaat van de benodigde uitgaven voor uitbanning van
extreme armoede, een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.8
Bankgroepen hebben de verantwoordelijkheid om klanten niet opzettelijk te helpen om belasting te
ontwijken, en alleen leningen te verstrekken aan, en te investeren in, bedrijven die in de landen waar ze
actief zijn de verschuldigde belastingen betalen. Dit betekent ook dat ze van bedrijven verlangen dat ze
transparant zijn over de (internationale) bedrijfsstructuur, en per land rapporteren over de omzet- en
winstcijfers, het aantal werknemers, belastingbetalingen en overheidssubsidies. Ook dienen zij zichzelf niet
schuldig te maken aan belastingontwijking.
2.2.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het krediet- en beleggingsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen.
Afhankelijk van de voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt
toegepast ligt de score per element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de
verhouding tussen het aantal elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is
opgenomen en het totaal aantal elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema.
De beleidsscore voor dit thema, berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal
elementen, wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van
scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 4. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016).
ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank, werden bij de vorige beleidsupdate nog apart
onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid voor alle merken en alle financiële diensten
van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen meerwaarde meer. Links staat het verschil met
de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor SNS.

1 Voor ten minste drie kwart van de landen waar de bankgroep actief is,
rapporteert het per land over zijn inkomsten, winst, Fte’s, ontvangen
subsidies van overheden en belastingbetalingen aan overheden.

1.0

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

-1

Rabobank

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

NIBC

3

ING

Totaalscore

De Volksbank*

Investeringsprincipe

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 4 Beleidsscores Belastingen

7

4

5

5

7

5

+1 0 0

+1

0

0

-1

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

-1

Rabobank

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

NIBC

3

ING

Totaalscore

De Volksbank*

ABN Amro

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

7

4

5

5

7

5

+1 0 0

+1

0

0

-1

2 De bankgroep rapporteert voor ieder land waarin zij actief is over haar
omzetten, winsten, Fte’s en ontvangen subsidies van overheden en
(belasting)betalingen.

0.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 De bankgroep rapporteert voor ieder land waarin zij actief is haar totale
activa.

0.0

1.0

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

4 De bankgroep verleent geen adviezen aan klanten met als belangrijkste
doel het nastreven van belastingontwijking of -ontduiking.

1.0

1.0

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

5 De bankgroep verzorgt geen transacties binnen internationale structuren
met als belangrijkste doel het nastreven van belastingontwijking of ontduiking.

1.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6 De bankgroep publiceert alle van overheden verkregen bedrijfsspecifieke
belastingovereenkomsten.

0.0

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

7 De bankgroep heeft geen dochterondernemingen of deelnemingen in
belastingparadijzen, tenzij de dochteronderneming of deelneming
waarde creëert, c.q. economische activiteiten onderneemt in de
betreffende landen.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

8 De bankgroep biedt geen financiële diensten aan bedrijven in
belastingparadijzen, tenzij het bedrijf waarde creëert, c.q. economische
activiteiten onderneemt in de betreffende landen.

1.0

n.a.

0.0 1.0 1.0 1.0 0.0

9 Bedrijven publiceren hun volledige groepsstructuur, inclusief
groepsonderdelen die indirect of gedeeltelijk in eigendom zijn.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Bedrijven publiceren een uitleg over de activiteiten, functies en
uiteindelijke aandeelhouder van iedere dochteronderneming, filiaal, joint
venture of gelieerde ondernemingen in rechtsgebieden met geen of lage
vennootschapsbelasting.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Bedrijven rapporteren voor ieder land waarin zij actief zijn over hun
omzetten, winsten, Fte’s, kosten, ontvangen subsidies van overheden en
(belasting)betalingen aan regeringen (e.g. bronbelasting, betalingen voor
concessies en vennootschapsbelasting).

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Bedrijven richten hun (internationale) ondernemingsstructuur en hun
(internationale) transacties in op een wijze die recht doet aan de
economische realiteit van hun activiteiten en transacties, zonder dat
schakels worden toegevoegd alleen of vooral om belastingvoordeel te
behalen.

0.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

13 Bedrijven publiceren belangrijke informatie met betrekking tot iedere
bedrijfsspecifieke belastingovereenkomst die het van de
belastingautoriteiten heeft verkregen.

0.0

0.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

-1

Rabobank

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

NIBC

3

ING

Totaalscore

De Volksbank*

ABN Amro

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

7

4

5

5

7

5

+1 0 0

+1

0

0

-1

14 Bedrijven publiceren, voor zover juridisch en praktisch mogelijk, de
beslissingen van rechtbanken en arbitrage-instellingen ten aanzien van
belastingzaken waarbij het bedrijf of haar dochterondernemingen zijn
betrokken.

0.0

0.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 Bedrijven hebben een managementsysteem waarmee direct actie kan
worden ondernomen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig
maken aan belastingontduiking.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

16 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van belastingbetalingen in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

0.0

0.6

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

17 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking
tot belastingbetalingen op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.2.3

Analyse beleid belastingen

De meeste bankgroepen kunnen hun beleid op het gebied van belastingen nog sterk verbeteren, onder
meer door transparantie over de organisatie- en eigendomsstructuur te verwachten van ondernemingen
waarin wordt geïnvesteerd.
Triodos Bank en De Volksbank hebben de hoogste score voor hun beleid op het gebied van belastingen: 7.
Van bedrijven waarin Triodos Bank investeert wordt verwacht dat zij geen bedrijfsstructuren opzetten met
als voornaamste doel belastingontwijking, direct actie ondernemen wanneer werknemers of
toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontduiking en beleid over belastingbetalingen ook
opnemen in contracten met toeleveranciers.
Ook De Volksbank krijgt een 7 voor het belastingbeleid. Bij de vorige beleidsupdate (2016) werden de
merken ASN Bank en SNS nog apart beoordeeld. ASN kreeg toen een 6, SNS een 7. Nu hanteren beide
merken hetzelfde beleid, wat is verbeterd omdat bedrijven openheid van zaken moeten geven over
belastingovereenkomsten (‘tax rulings’) of schikkingen met belastingautoriteiten. Ook wordt van bedrijven
verwacht dat ze afspraken over belastingbetalingen opnemen in het inkoopbeleid.
NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen scoren alle drie een 5 voor hun belastingbeleid. Wat ontbreekt in
hun beleid is onder meer dat ze geen transparantie verwachten van bedrijven over ‘tax rulings’, schikkingen
met belastingautoriteiten en over de volledige bedrijfsstructuur, inclusief dochter- en zusterbedrijven. Ook
verwachten ze niet van bedrijven dat ze een managementsysteem hebben dat het mogelijk maakt om
direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan
belastingontduiking.
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NIBC gaat er 1 punt op vooruit ten opzichte van de vorige beleidsupdate. De bankgroep heeft geen
vestigingen in belastingparadijzen en heeft nu ook expliciet in het beleid opgenomen dat het geen diensten
verleent aan bedrijven in belastingparadijzen die daar enkel gevestigd zijn met als doel om belasting te
ontwijken en niet omdat ze daar substantiële economische activiteiten ontplooien. Van Lanschot Kempen
gaat er 1 punt op achteruit omdat de bankgroep in tegenstelling tot de vorige beleidsupdate geen
informatie meer verstrekt omtrent het verlenen van financiële diensten aan bedrijven in
belastingparadijzen.
Het beleid van ING op het gebied van belastingen is onvoldoende (score 4). De bankgroep verwacht niet
van bedrijven dat zij hun volledige groepsstructuur publiceren en per land waarin ze actief zijn rapporteren
over omzet- en winstcijfers, aantal werknemers, betalingen aan overheden en ontvangen subsidies. Ook
wordt niet van bedrijven verlangd dat ze geen ondernemingsstructuren omzetten met als voornaamste
doel belastingontwijking, dat ze een managementsysteem hebben om direct actie te kunnen ondernemen
wanneer werknemers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontduiking en beleid over
belastingbetalingen opnemen in contracten met toeleveranciers.
Het beleid van ABN Amro is ruim onvoldoende en krijgt de laagste score (3, was 4). De bankgroep
publiceert niet volledig over haar eigen belastingbetalingen, inkomsten en vermogen per land waar de
groep actief is en stelt ook nauwelijks eisen aan bedrijven waarin ze investeert. De score is mede omlaag
gegaan in vergelijking met de vorige beleidsupdate omdat eerder gebruikte informatie voor de toekenning
van scores niet meer geldig is voor deze beleidsupdate, zoals jaarverslagen die niet betrekking hebben op
het boekjaar 2017.

2.3
2.3.1

Corruptie
Wat staat er op het spel?

Corruptie heeft een negatieve impact op zowel de politieke als sociale omstandigheden in een land en kan
ook milieuschade veroorzaken. Op politiek vlak vormt corruptie een belemmering voor de ontwikkeling en
handhaving van een rechtsstaat. Het ondermijnt het vertrouwen van burgers in de politiek wat leidt tot
frustratie en apathie. Het maakt de weg vrij voor politieke leiders, al dan niet democratisch gekozen, om
zich zonder toezicht staatseigendom toe te eigenen.9
In een groot aantal landen lijdt het belastingsysteem onder corruptiepraktijken. Dit leidt tot verlaging van
de belastinginkomsten en beperkt de mogelijkheden van overheden om aan haar verplichtingen jegens de
samenleving en haar burgers te voldoen.10 Corruptie kan ook leiden tot grootschalige plundering van
natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, edelstenen en mineralen.11
Volgens Transparency International (TI) vindt corruptie vooral plaats in ontwikkelingslanden. Volgens de TI
Bribe Payers Index, zijn bedrijven uit China en Rusland het meest geneigd tot betaling van steekpenningen
maar ook OESO-landen als Frankrijk en Italië hebben wat dat betreft een slechte reputatie. Volgens TI vindt
corruptie vooral plaats in s de bouwsector (publieke werken en vastgoed).
Lobbypraktijken kunnen hetzelfde effect hebben als corruptiepraktijken. Het bedrijfsleven oefent sterke
invloed uit op wet- en regelgeving. Sinds midden jaren negentig stelt de Canadese en Amerikaanse
overheid het bedrijven en organisaties verplicht om hun lobbyprakijken te registreren. Binnen de Europese
Unie bestaat er sinds 2008 een Transparantieregister waarin bedrijven en organisaties op vrijwillige basis
hun lobbypraktijken kunnen registreren.
Corruptiebestrijding is opgenomen in de SDG doelen (SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten).12
Van bankgroepen mag worden verwacht dat zij hun klanten niet opzettelijk ondersteunen bij het
witwassen van geld of het betalen van steekpenningen, geen financiële diensten verlenen aan bedrijven die
zich schuldig maken aan corruptie en dat zij zich hier ook niet zelf aan schuldig maken.
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2.3.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 5. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

9

8

8

8

9

8

0

0

0

0

0

Investeringsprincipe

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 5 Beleidsscores Corruptie

Totaalscore

6

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-1 +1 0

1 Het direct of indirect aanbieden, toezeggen, geven of eisen van
1.0
smeergelden of andere onrechtmatige voordelen, teneinde opdrachten of
andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden (corruptie),
is onacceptabel.

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 De bankgroep heeft een beleid voor het tegengaan van witwaspraktijken.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 De bankgroep heeft een beleid ter voorkoming van de financiering van de
(verspreiding van) terrorisme.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 De bankgroep verifieert de uiteindelijke begunstigde of eigenaren van een
bedrijf.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5 De bankgroep hanteert extra voorzorgsmaatregelen als het indirecte of
directe zakenrelaties aangaat met Politically Exposed Persons.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6 De bankgroep rapporteert over haar deelname aan
besluitvormingsprocessen inzake internationale normen en wetgeving
(lobbypraktijken).

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Bedrijven rapporteren over hun uiteindelijke begunstigde of eigenaren
0.0
inclusief volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, rechtsvorm,
contactgegevens, nummer en categorieën van aandelen, en de omvang van
de deelneming indien van toepassing.

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

8

8

8

9

8

0

0

0

0

0

ABN Amro

Beoordelingselement

9

Investeringsprincipe
Totaalscore

6

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-1 +1 0

8 Het direct of indirect aanbieden, toezeggen, geven of eisen van
1.0
smeergelden of andere onrechtmatige voordelen, teneinde opdrachten of
andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden (corruptie),
is onacceptabel.

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

9 Bedrijven hebben een managementsysteem waarmee direct actie kan
worden ondernomen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig
maken aan corruptie.

0.6

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

10 Bedrijven rapporteren over hun deelname aan besluitvormingsprocessen
inzake internationale normen en wetgeving (lobbypraktijken).

0.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

11 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van corruptie in hun inkoopbeleid
en bedrijfsvoering.

0.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

12 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking tot 0.0
corruptie op in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers.

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.3.3

Analyse beleid corruptie

Op het gebied van het tegengaan van corruptie volgen alle bankgroepen de internationale richtlijnen ten
aanzien van het screenen van klanten (Know Your Customer) en te nemen voorzorgsmaatregelen bij relaties
met zogenoemde Politically Exposed Persons. Ook hebben ze beleid om witwassen en de financiering van
terroristische organisaties tegen te gaan. Geen van de bankgroepen voldoet aan het principe dat bedrijven
waarin ze investeren transparant moeten zijn over de volledige eigendomsstructuur. Op dit moment maken
alleen De Volksbank en Triodos Bank expliciet dat bedrijven clausules ten aanzien van corruptiebestrijding
dienen op te nemen in contracten met toeleveranciers.
De Volksbank en Triodos Bank scoren een 9 (zeer goed) voor hun beleid voor het thema corruptie. ING,
NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen scoren goed (score 8) op dit gebied. Naast de genoemde
internationale richtlijnen, hebben deze banken onder meer in hun beleid opgenomen dat bedrijven een
zerotolerance beleid moeten hebben ten aanzien van corruptie, een managementsysteem hebben om
onmiddellijk actie te kunnen ondernemen wanneer medewerkers zich schuldig maken aan corruptie,
moeten rapporteren over hun lobbyactiviteiten en dat bedrijven het tegengaan van corruptie moeten
opnemen in het inkoopbeleid en vastleggen in het toeleveringsbeleid.
Het beleid van ABN Amro scoort voldoende (score 6, was 5). Het beleid van deze bankgroep kan onder
meer worden verbeterd door erin op te nemen dat bedrijven moeten rapporteren over hun
lobbyactiviteiten en door van bedrijven te verwachten dat ze het tegengaan van corruptie opnemen in het
inkoopbeleid en in contracten met toeleveranciers. ABN Amro rapporteert zelf wel over haar
lobbyactiviteiten in het EU Transparency Register, evenals ING en Triodos Bank.
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2.4
2.4.1

Dierenwelzijn
Wat staat er op het spel?

Dieren zijn, net als mensen, wezens met gevoel, die respect en bescherming verdienen. Op basis van de
Five Freedoms moeten zij in staat worden gesteld hun natuurlijk, soorteigen gedrag te vertonen, vrij zijn
van fysiek ongerief en van pijn en chronische stress.13
Wereldwijd bestaat 70% van de veeteelt uit intensieve veehouderij (2016).14 Met name in de intensieve
veehouderij (waaronder de gangbare varkens-, pluimvee-, vleesvee-, konijnen-, geiten- en
melkveehouderijen, waarbij melkkoeien jaarrond op stal worden gehouden, en vissen in de intensieve
aquacultuur) staat het welzijn van dieren onder druk, doordat ze worden gehouden onder ronduit slechte
omstandigheden. Zo worden verreweg de meeste dieren in te kleine, kale, onnatuurlijke ruimten
gehouden, komen ze vaak niet of nauwelijks buiten, ondergaan ze dikwijls onverdoofde ingrepen (staarten
knippen, snavels kappen, tanden vijlen) en kunnen ze praktisch geen soorteigen gedrag vertonen, zoals het
zorgen voor hun jongen, het bouwen van een nest of het nemen van een modder- of zandbad.
Omschakeling van de intensieve veehouderij naar het diervriendelijk houden van landbouwdieren is
daarom essentieel om het dierenwelzijn te verbeteren.
Intensieve veeteelt brengt ook gezondheidsrisico’s voor mensen met zich mee, door toenemende
resistentie van bacteriën of blootstelling aan ziekten die van dier op mens worden overgebracht.15
Transport van dieren over lange afstanden kan leiden tot stress, uitputting, uitdroging, verwonding, ziekte
en zelfs sterfte, naarmate de reis langer duurt. Ook dierenwelzijn in slachthuizen verdient de nodige
aandacht. Zo zijn dieren soms nog bij bewustzijn tijdens de slacht doordat de verdoving niet goed wordt
uitgevoerd, of worden ze zelfs zonder voorafgaande verdoving geslacht.
De bontindustrie, de plezierjacht en het jachttoerisme zijn onverenigbaar met het behartigen van het
dierenbelang. In steeds meer landen wordt het houden van dieren voor hun vacht aan banden gelegd of in
het geheel uitgebannen. Ook proefdiergebruik in de cosmeticasector schaadt het welzijn van dieren. In de
farmaceutische industrie zijn dierenwelzijnsnormen noodzakelijk en dient het gebruik van proefdieren zo
veel mogelijk te worden beperkt.
Genetische modificatie van dieren is onacceptabel tenzij het leidt tot verbetering van het welzijn van
dieren.
In de amusementsindustrie moeten (wilde) dieren vaak kunstjes doen die niet passen bij hun aard. Tevens
worden ze gehuisvest in te kleine ruimten waardoor zij zich niet of te weinig vrij kunnen bewegen. Dit leidt
in veel gevallen tot apathisch, stereotiep gedrag zoals het eindeloos heen en weer door de kooi lopen.
Bankgroepen zouden, als zij investeren in één van deze sectoren, een investeringsbeleid moeten hebben
dat recht doet aan het welzijn van dieren en dat verder gaat dan het zich enkel houden aan de bestaande
wetgeving.
2.4.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het krediet- en beleggingsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen.
Afhankelijk van de voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt
toegepast ligt de score per element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de
verhouding tussen het aantal elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is
opgenomen en het totaal aantal elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema.
De beleidsscore voor dit thema, berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal
elementen, wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van
scores zie paragraaf 1.5.
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Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 6. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

5

10

6

5

7

9

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-2

+1 +1

+1

-1

+1

-1

0

1 Bedrijven respecteren de Vijf Vrijheden (Five Freedoms) van dieren.

1.0

1.0

1.0 1.0

1.0

1.0

0.7

2 Het gebruik van dierproeven voor het testen van cosmetica is
onacceptabel.

1.0

1.0

0.9 1.0

1.0

1.0

0.7

3 Bij gebruik van proefdieren voor medische doeleinden dient
dierenleed en het aantal gebruikte dieren zoveel mogelijk worden
beperkt (de zogenaamde 3V-strategie: vervanging, verfijning en
vermindering van dierproeven). De betrokken ondernemingen
zoeken actief en aantoonbaar naar alternatieven voor dierproeven.

1.0

1.0

1.0 0.0

1.0

1.0

0.8

4 Genetische modificatie van dieren voor voedsel en het produceren
van daarvan afgeleide producten is onacceptabel, tenzij er
aantoonbare voordelen zijn op het gebied van dierenwelzijn.

0.0

1.0

0.0 0.0

0.0

1.0

0.0

5 Dieren vangen en/of houden voor hun vel/pels en het vervaardigen,
verhandelen of verkopen van (afgeleide) (bont)producten is
onacceptabel.

0.5

1.0

0.9 1.0

0.5

1.0

0.5

6 Zeer beperkende huisvestingsmethoden voor onder anderen
kalveren (in kisten), leghennen (in legbatterijen) en zeugen (in
voerligboxen), zijn onacceptabel.

0.0

1.0

1.0 0.0

1.0

1.0

0.7

7 Bedrijven schakelen om van de intensieve veehouderij naar
diervriendelijke productie.

1.0

1.0

0.0 0.0

1.0

1.0

0.0

8 Veehouderijbedrijven zijn gecertificeerd volgens
certificeringssystemen voor dierenwelzijn (zoals genoemd in
paragraaf 2.1.2 van de FFGI Methodologie).

1.0

1.0

0.0 1.0

0.5

1.0

0.0

9 Viskwekerijen zijn gecertificeerd volgens certificeringssystemen die
eisen stellen voor dierenwelzijn, waardoor goed voedsel en
voldoende ruimte zijn gewaarborgd en stress, angst en pijn worden
vermeden.

0.0

1.0

0.0 1.0

0.0

0.0

0.0

10 Bedrijven garanderen het welzijn van dieren die gevangen worden
gehouden voor activiteiten die educatie- en natuurbescherming tot
doel hebben en waarbij op enigerlei wijze (wilde) dieren betrokken
zijn (zoals dierentuinen).

1.0

1.0

1.0 1.0

1.0

1.0

0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

ABN Amro

Tabel 6 Beleidsscores Dierenwelzijn
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

5

10

6

5

7

9

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-2

+1 +1

+1

-1

+1

-1

0

11 Entertainmentactiviteiten waarbij (wilde) dieren betrokken zijn
(waaronder circussen, dolfinaria, vechtwedstrijden met dieren en
shows en tentoonstellingen met dieren) zijn onacceptabel.

0.0

1.0

0.0 1.0

1.0

1.0

0.0

12 Bedrijven beperken de duur van veetransport tot maximaal 8 uur.

1.0

1.0

1.0 0.0

1.0

1.0

0.0

13 Bedrijven zijn terughoudend met het gebruik van antimicrobiële
geneesmiddelen (antibiotica) bij landbouwdieren om antimicrobiële
resistentie tot een minimum te beperken.

0.0

1.0

1.0 0.0

1.0

0.0

0.7

14 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van dierenwelzijn in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

0.0

1.0

1.0 1.0

1.0

1.0

0.0

15 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met
betrekking tot dierenwelzijn op in hun contracten met
onderaannemers en toeleveranciers.

0.0

1.0

0.0 0.0

0.0

1.0

0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.4.3

Analyse beleid dierenwelzijn

Alle bankgroepen verwachten dat bedrijven de Vijf Vrijheden van dieren respecteren, dat ze geen
dierproeven gebruiken voor cosmetica en dat ze dierenleed zoveel mogelijk beperken bij het gebruik van
dierproeven voor medische doeleinden. Toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende bankgroepen
waar het gaat om hun beleid op het gebied van dierenwelzijn.
De Volksbank krijgt de hoogste score, een 10 (was 9). Dit is een verbetering ten opzichte van de vorige
beleidsupdate omdat de bankgroep nu van bedrijven verwacht dat ze de duur van veetransport beperken
tot maximaal 8 uur.
De score van Triodos Bank gaat omlaag naar 9 (was 10). De bank heeft geen beleid om het gebruik van
antibiotica in de veehouderij te beperken, een beoordelingselement dat in 2018 is toegevoegd aan de Fair
Finance Guide International methodologie.
Het beleid van Rabobank (7, was 6) is verbeterd ten opzichte van de vorige beleidsupdate. Rabobank neemt
geen nieuwe klanten meer aan die betrokken zijn bij de productie van, of handel in, bont en breidt
bestaande klantrelaties met bontbedrijven niet uit. Net als De Volksbank heeft Rabobank toegevoegd dat
veetransport langer dan acht uur niet is toegestaan en heeft de bankgroep beleid voor het gebruik van
antibiotica bij boerderijdieren.
ING scoort nu een 6 (was 5) vanwege het nieuwe beoordelingselement voor het gebruik van antibiotica. De
score van ABN Amro gaat daarentegen omlaag (5, was 7) omdat niet in beleid is vastgelegd dat bedrijven
waarin zij investeert extreem beperkende huisvesting van dieren moeten tegengaan, terwijl dat wel van de
bankgroep mag worden verwacht.
De beoordeling van NIBC valt ook lager uit dan bij de vorige beleidsupdate (5, was 6), de score gaat van
voldoende naar twijfelachtig. In het huidige beleid staat niet meer dat bedrijven bij gebruik van proefdieren
voor medische doeleinden de zogenoemde 3V-strategie moeten hanteren (vervanging, verfijning en
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vermindering van dierproeven). Dit was bij de vorige beleidsupdate wel het geval.
Het beleid van ING, ABN Amro en NIBC zou kunnen verbeteren door erin op te nemen dat viskwekerijen
gebruik maken van keurmerken die dierenwelzijn garanderen en dat bedrijven criteria over dierenwelzijn
vastleggen in contracten met toeleveranciers. NIBC zou daarnaast ook in het beleid kunnen opnemen dat
veetransport niet langer dan acht uur mag duren.
Van Kempen Lanschot scoort ruim onvoldoende (3). Dit komt omdat in het beleid dezelfde elementen
ontbreken als bij de bovengenoemde drie bankgroepen. Daarnaast ontbreekt ook beleid voor dierenwelzijn
in (beursgenoteerde) bedrijven gericht op entertainment met dieren, zoals dolfinaria.

2.5

Gendergelijkheid

2.5.1

Wat staat er op het spel?

Het begrip "gender” verwijst naar sociaal geconstrueerde identiteiten, eigenschappen en rollen van
mannen en vrouwen. Gender bepaalt wat binnen een bepaalde context van mannen en vrouwen verwacht,
gewaardeerd en toegestaan wordt. Gendergelijkheid verwijst dan ook naar gelijke rechten,
verantwoordelijkheden en kansen voor mannen en vrouwen. Om gendergelijkheid te bereiken is het van
belang dat de rechten en mogelijkheden van mensen niet afhankelijk zijn van hun geslacht of seksuele
oriëntatie.16
Genderongelijkheid raakt ook mannen en transgenders en heeft ook betrekking op seksuele oriëntatie
(homoseksueel, lesbisch, biseksueel, interseksueel). Dit hoofdstuk is vooral gericht op ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen.
Traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen en aan hen toegeschreven eigenschappen, hebben
geleid tot ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Om een paar voorbeelden te
noemen:
•
•
•
•
•

Het armoedepeil onder alleenstaande vrouwen met en zonder kinderen ligt hoger dan onder mannen,
zowel in ontwikkelde als minder ontwikkelde landen;
Vrouwen hebben minder dan mannen toegang tot financiële systemen;
De werkgelegenheid onder vrouwen is lager dan die onder mannen en zij zijn eerder werkzaam in
kwetsbare beroepen;
Vrouwen zijn minder dan mannen werkzaam in topfuncties;
Bij gelijke functies en werkervaring, is het salaris van vrouwen vaak lager dan dat van mannen.17

In de slotverklaring van de VN-vrouwenconferentie in Bejing (1995), worden overheden en bedrijven
opgeroepen om deelname van vrouwen in bestuursfuncties en besluitvorming te bevorderen. Deze oproep
is door een groot aantal landen uitgewerkt in quotaregelingen voor vrouwenparticipatie. De Europese
Commissie heeft een voorstel ingediend waarin is vastgelegd dat besturen van beursgenoteerde
onderneming vanaf 2020 voor minimaal 40% uit vrouwen dient te bestaan en overheidsinstellingen vanaf
2010.18
Gendergelijkheid is ook onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder SDG 5, en beoogt het
tegengaan van alle vormen van discriminatie, geweld, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en verbetering
van de economische en burgerrechten van vrouwen.
Bankgroepen kunnen gendergelijkheid bevorderen door als werkgever doorstroming van vrouwen naar
topposities te stimuleren en in hun beloningssystemen zorg te dragen voor gelijke betaling van mannen en
vrouwen in vergelijkbare functies en met vergelijkbare werkervaring. Ook in hun rol als investeerder
kunnen zij invloed uitoefenen op gelijke behandeling van mannen en vrouwen door criteria daaromtrent op
te nemen in hun verantwoord krediet- en beleggingsbeleid.
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2.5.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bankgroep relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 7. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

2

5

3

2

2

4

2

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

+1

+1 +3

+2

+1

-2

+2

+1

1 De bankgroep doet een zero-tolerance beleidstoezegging voor alle
vormen van genderdiscriminatie ten aanzien van werk en beroep,
inclusief verbale, fysieke en seksuele gedragingen.

0.0

1.0

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0

2 De bankgroep hanteert systemen die salarisgelijkheid actief regelen.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

3 De bankgroep hanteert systemen ter voorkoming van
genderdiscriminatie van haar klanten.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 De bankgroep garandeert minstens 30% participatie en gelijke toegang
voor vrouwen tot seniorfuncties.

1.0

0.5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5 De bankgroep garandeert minstens 40% participatie en gelijke toegang
voor vrouwen tot seniorfuncties.

0.0

0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 De bankgroep heeft een trainingsprogramma gericht op de bevordering 1.0
van doorstroming van vrouwen naar seniorfuncties.

1.0

1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

7 Bedrijven doen een beleidstoezegging die duidelijk maakt wat de
verschillende mensenrechtenrisico's zijn voor mannen en vrouwen.

0.0

1.0

1.0 0.7 0.0 1.0 0.8

8 Bedrijven hanteren een zerotolerancebeleid voor alle vormen van
genderdiscriminatie ten aanzien van werk en beroep, inclusief verbale,
fysieke en seksuele intimidatie.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Bedrijven hanteren systemen die salarisgelijkheid actief regelen.

0.6

0.6

0.8 0.7 0.6 1.0 0.7

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

ABN Amro

Tabel 7 Beleidsscores Gendergelijkheid
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ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

2

5

3

2

2

4

2

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

+1

+1 +3

+2

+1

-2

+2

+1

10 Bedrijven hanteren systemen ter voorkoming van genderdiscriminatie
van hun klanten.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Bedrijven garanderen minstens 30% participatie en gelijke toegang
voor vrouwen tot seniorfuncties.

0.0

0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Bedrijven garanderen minstens 40% participatie en gelijke toegang
voor vrouwen tot seniorfuncties.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 Bedrijven hebben een trainingsprogramma gericht op de bevordering
van doorstroming van vrouwen naar seniorfuncties.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

14 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van gender en
vrouwenrechten in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking 0.0
tot gender en vrouwenrechten op in hun contracten met
onderaannemers en toeleveranciers.

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

*linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.5.3

Analyse beleid gendergelijkheid

Geen van de bankgroepen scoort een voldoende voor hun beleid op het gebied van gendergelijkheid,
omdat dit thema nauwelijks aandacht krijgt in het krediet- en investeringsbeleid. Wel bevorderen veel
bankgroepen vrouwenparticipatie in de top van hun eigen onderneming, maar vaak nog wel beperkt tot
minimaal 30%. Ook verwachten ze allemaal dat bedrijven zorgen voor gelijke betaling van mannen en
vrouwen, zij het niet voor alle vormen van leningen en investeringen. Wat mist bij alle bankgroepen is
onder meer de verwachting dat bedrijven waarin ze investeren, de participatie van vrouwen in de (sub)top
bevorderen en een zerotolerance beleid hebben voor genderdiscriminatie.
Alle bankgroepen, behalve De Volksbank, hebben als doelstelling dat de (sub)top van hun onderneming
voor minimaal 30% uit vrouwen bestaat. De Volksbank heeft als doelstelling dat de directie voor minstens
20% uit vrouwen bestaat. Voor de Raad van Commissarissen is de doelstelling ambitieuzer (minimaal 40%).
Ook hebben vijf van de zeven banken een trainingsprogramma om doorstroming van vrouwen naar de top
te bevorderen - alleen Triodos Bank en Van Lanschot Kempen niet. Triodos Bank is de enige bankgroep die
dit verwacht van bedrijven waarin het investeert.
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De Volksbank scoort relatief het hoogst (5, twijfelachtig), gevolgd door Triodos Bank (4, onvoldoende) voor
dit thema. Triodos Bank is er 2 punten op vooruit gegaan in vergelijking met de vorige beleidsupdate
(2016), onder meer vanwege de doelstellingen voor vrouwenparticipatie binnen de eigen onderneming en
door gelijke beloning tussen mannen en vrouwen op te nemen in het investeringsbeleid. ASN Bank en SNS
(merken van De Volksbank) werden bij de vorige beleidsupdate nog apart beoordeeld. Bij de vorige
beleidsupdate scoorde SNS een 1, ASN Bank een 4. Het beleid van ASN Bank geldt nu voor de hele
Volksbank. Bij deze beleidsupdate is een score toegekend voor het stembeleid. De beheerder van de ASN
Beleggingsfondsen stemt op aandeelhoudersvergaderingen tegen de benoeming van directieleden of
commissarissen als dit ertoe leidt dat meer dan 70% van de directieleden of raad van commissarissen uit
hetzelfde geslacht bestaat.
ING scoort een 3, ruim onvoldoende, maar wel 2 punten hoger dan bij de vorige beleidsupdate. Dit komt
omdat het diversiteitsbeleid is verbeterd, onder meer door het te baseren op twee initiatieven van de
Verenigde Naties: Tackling discrimination against lesbian, gay, bi, trans, & intersex people en de UN Global
Compact’s Women Empowerment Principles. ABN Amro, NIBC en Van Lanschot Kempen hebben hun score
verbeterd van 1 naar 2 vanwege de bevordering van vrouwenparticipatie binnen de top van de eigen
onderneming en aandacht voor de verschillen in mensenrechtenrisico’s tussen mannen en vrouwen.
De beoordeling van Rabobank is herzien van 4 naar 2 punten omdat het beleid refereert naar de
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Die standaard is volgens
de Fair Finance Guide International methodologie echter niet voldoende specifiek als uitgangspunt voor
beleid op het gebied van gendergelijkheid.

2.6

Klimaatverandering

2.6.1

Wat staat er op het spel?

Wereldwijde klimaatverandering zorgt voor ingrijpende veranderingen in ecosystemen, waardoor
samenlevingen meer risico lopen op bijvoorbeeld overstromingen en orkanen. Dit proces is een direct
resultaat van menselijke activiteiten die de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer doen
toenemen. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het zeer aannemelijk dat
meer dan de helft van de temperatuurstijging die zich tussen 1951 en 2010 heeft voorgedaan door
menselijk toedoen is veroorzaakt.19 De belangrijkste oorzaken zijn het gebruik van fossiele brandstoffen
voor energie, industrie, verkeer en vervoer, evenals ontbossing en intensieve landbouw- en veeteelt.
Klimaatverandering zal waarschijnlijk leiden tot een toename van extreme weersomstandigheden zoals
aanhoudende warmere periodes, droge periodes, extreme regenval en hittegolven. Deze ontwikkelingen
hebben en zullen grote consequenties hebben voor natuur, milieu en de menselijke leefomgeving:
•
•
•
•
•
•
•

•

Wereldwijd is de temperatuur van de oceanen en op het land met gemiddeld 0,85 graden Celcius
toegenomen (1880-2012);
Door smelting trekken gletsjers zich terug, breken ijskappen en zeeijs af en vermindert het sneeuwdek
dat zonlicht weerkaatst;
Tussen 1901 en 2010 is de zeespiegel wereldwijd gemiddeld 19 cm toegenomen;
Volgens scenario’s van de IPCC kan de stijging van de zeespiegel verder toenemen, variërend van 26 tot
82 cm;
Door smelting van permafrost komen extra broeikasgassen vrij;
Er ontstaat een verhoogd risico op bosbranden in veengebieden;
De stijgende zeespiegel heeft effect op eilanden en kustgebieden, waardoor het risico op
overstromingen toeneemt en waardoor de kans bestaat dat deze gebieden deels onbewoonbaar
worden;
Toename van mensen die wonen in een gebied met een tekort aan (drink)water en bedreiging van
voedselzekerheid.20
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Tijdens de 21e Klimaatconferentie in Parijs (2015) is als doelstelling afgesproken om de wereldwijde
temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2, maar bij voorkeur 1,5 graden Celsius, in 2100.21
Er zijn grote investeringen nodig, vooral in ontwikkelingslanden, om aanpassingen aan de gevolgen van
klimaatverandering te realiseren. Grote groepen mensen in ontwikkelingslanden zijn kwetsbaarder voor
klimaatverandering omdat hun levensonderhoud meer afhankelijk is van klimatologische omstandigheden
en omdat het voor deze groepen lastiger is om zich aan extreme weersomstandigheden aan te passen.22
Volgens schattingen is er alleen al voor sub-Sahara Afrika in 2050 een extra investering van USD 60 miljard
per jaar nodig voor een 2 °C-consistente internationale overeenkomst over financiering voor aanpassing
aan klimaatverandering.23
Bedrijven zullen worden geconfronteerd met de gevolgen en risico’s van klimaatverandering en met de
implementatie van nieuwe wetgeving, maar kunnen ook inspelen op de kansen en innovaties die het met
zich meebrengt. Bedrijven zullen actief hun emissies moeten reduceren om de risico’s van
klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Bovendien is er een energietransitie nodig om de risico's
van klimaatverandering te verminderen. Controversiële vormen van grondstofwinning - zoals de winning
van olie uit teerzanden, de winning van schaliegas en kolenmijnbouw – verhinderen de energietransitie.
Bankgroepen zullen fundamentele keuzes moeten maken om de risico’s op klimaatverandering te
verminderen en om de energietransitie te bevorderen, zowel in hun eigen organisatie als in de bedrijven en
organisaties die zij financieren of waarin ze beleggen. Bankgroepen kunnen hun invloed moeten
aanwenden om te stimuleren dat er een transitie plaatsvindt van het gebruik van overwegend fossiele
brandstoffen (zoals kolen) naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonneenergie). Dit geldt ook voor het gebruik van grondstoffen voor de vervaardiging van producten. Met hun
investeringsbeslissingen kunnen bankgroepen een impuls geven aan de circulaire economie, een
economisch systeem dat gebruik maakt van grondstoffen die worden teruggewonnen uit afgedankte
producten in plaats van de exploitatie van nieuwe grondstoffen waardoor de exploitatie van niet
hernieuwbare grondstoffen kan worden tegengegaan.
2.6.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 8. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.
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Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

0

Rabobank

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

NIBC

3

ING

Totaalscore

De Volksbank*

Investeringsprincipe

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 8 Beleidsscores Klimaatverandering

9

3

6

5

8

3

0 0 +1

+1

+2

-1

+1

1 Voor de eigen (in)directe broeikasgasemissies stelt de bankgroep meetbare
reductiedoelstellingen op in overeenstemming met een beperking van de
maximale mondiale temperatuurstijging van 1.5°C.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 De bankgroep publiceert hoe groot haar aandeel is in de
broeikasgasemissies van energiebedrijven en -projecten waarin zij
investeert.

0.5

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.5

3 De bankgroep publiceert hoe groot haar aandeel is in de
broeikasgasemissies van alle bedrijven en projecten waarin zij investeert.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

4 Voor de broeikasgasemissies van de bedrijven waarin de bankgroep belegt
of die door haar worden gefinancierd, stelt zij meetbare
reductiedoelstellingen vast, die bijdragen aan een beperking van de
maximale mondiale temperatuurstijging tot 1.5°C.

0.0

1.0

1.0 0.0 1.0 1.0 0.5

5 De bankgroep meet en publiceert klimaatgerelateerde effecten in
overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).

0.5

0.0

0.5 0.0 0.5 0.0 0.7

6 Het beleid hanteert een maximale drempelwaarde van 30% ter beperking
van de financiering van en investeringen in kolengestookte
elektriciteitscentrales en kolenmijnbouw.

0.0

1.0

0.5 1.0 0.8 1.0 0.0

7 Het beleid hanteert een maximale drempelwaarde van 30% voor de
financiering van en investeringen in energieopwekking met gebruik van
fossiele brandstoffen en olie- en gaswinning.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

8 Het beleid hanteert een maximale drempelwaarde van 0% ter beperking
van de financiering van en investeringen in kolengestookte
elektriciteitscentrales en kolenmijnbouw.

0.0

1.0

0.0 1.0 0.8 0.8 0.0

9 Het beleid hanteert een maximale drempelwaarde van 0% voor de
financiering van en investeringen in energieopwekking met gebruik van
fossiele brandstoffen en olie- en gaswinning.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

10 Bedrijven maken hun directe en indirecte broeikasgasemissies openbaar.

1.0

1.0

0.6 0.7 0.6 0.5 0.7

11 Bedrijven verminderen hun directe en indirecte broeikasgasemissies.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

12 Bedrijven stappen over van het gebruik van fossiele brandstoffen naar
hernieuwbare energie.

0.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.0

13 Kolencentrales waarvan de CO2 uitstoot niet beperkt wordt (met CO2afvang en -opslag) zijn onaanvaardbaar.

0.0

1.0

0.8 1.0 0.6 1.0 0.0

14 Het gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is
onacceptabel.

0.5

1.0

0.8 1.0 0.6 1.0 0.0
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Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

0

Rabobank

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

NIBC

3

ING

Totaalscore

De Volksbank*

ABN Amro

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

9

3

6

5

8

3

0 0 +1

+1

+2

-1

+1

15 Het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit is
onacceptabel.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

16 Steenkoolwinning is onacceptabel.

0.5

1.0

0.5 1.0 0.8 1.0 0.0

17 Het winnen van olie uit teerzanden is onacceptabel.

1.0

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 0.0

18 Olie- en gaswinning is onacceptabel.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

19 Het omzetten van veengrond en gebieden met hoge koolstofvoorraden in
landbouwgrond, is onacceptabel.

0.9

1.0

0.0 1.0 0.5 1.0 0.0

20 De productie van biomassa voldoet aan de 12 principes van de Roundtable
on Sustainable Biomaterials (RSB).

0.6

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.7

21 CO2-compensatie is gecertificeerd volgens de Gold Standard.

0.0

0.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

22 Bedrijven voeren geen lobby om klimaatmaatregelen af te zwakken of
aanscherping van klimaatbeleid tegen te gaan.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 Bedrijven integreren criteria met betrekking tot het tegengaan van
klimaatverandering in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

0.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

24 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking tot
het tegengaan van klimaatverandering op in hun contracten met
onderaannemers en toeleveranciers.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

*linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN; rechterkolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.6.3

Analyse beleid klimaatverandering

In de zomer van 2018 ondertekenden een aantal van de onderzochte bankgroepen (ABN Amro, De
Volksbank, ING, Rabobank en Triodos Bank) de ‘Spitsbergen Ambitie’, met als doel een belangrijke bijdrage
te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, te weten: een reductie met tenminste 49% van de
Nederlandse CO2-emissies in 2030, oplopend tot 100% in 2050. Ook committeerden alle deelnemende
bankgroepen zich aan de doelstelling om uiterlijk in 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun
leningen en beleggingen. De deelnemende banken, behalve ABN Amro, hebben deze ambitie ook op hun
website gepubliceerd.
Dit levert bij ING, Rabobank en Triodos Bank punten op voor het hanteren van meetbare doelstellingen
voor vermindering van de CO2 uitstoot; De Volksbank had deze ambitie al. ING en Rabobank rapporteren
nog niet over de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen, ABN Amro en Triodos Bank voor een deel
van hun portefeuille en De Volksbank voor de gehele krediet- en beleggingsportefeuille. Bij een volgende
beleidsupdate kan worden beoordeeld in hoeverre banken die nu nog niet of niet volledig rapporteren,
uitvoering geven aan de rapportagedoelstellingen van de ‘Spitsbergen Ambitie’.
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De Volksbank behoudt de hoogste score (9) voor het beleid op het gebied van klimaatverandering en heeft
op onderdelen het beleid verbeterd. Zo is in het beleid de verwachting opgenomen dat bedrijven
veengronden niet omzetten in landbouwgrond. De Volksbank investeert in het geheel niet in de winning
van, en energieopwekking met, fossiele brandstoffen, en Triodos Bank niet als dit meer dan 5% van de
omzet van bedrijven uitmaakt. Triodos Bank (score 8, was 9) had tijdens de vorige beleidsupdate (2016) een
engagementprogramma om bedrijven aan te sporen om klimaatdoelstellingen te ontwikkelen die
aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs (COP21) en zich te onthouden van lobbyactiviteiten die
daarmee in strijd zijn. Deze informatie is echter verouderd en niet vervangen door nieuw beleid, waardoor
de bankgroep er 1 punt op achteruit in vergelijking met de vorige beleidsupdate (2016).
Net als De Volksbank, heeft ook NIBC in het beleid de verwachting opgenomen dat veengronden niet
ontgonnen worden. Daarnaast verbeterde deze bankgroep het beleid door de Gold Standard als vereiste
voor CO2-compensatie projecten op te nemen. De score van NIBC gaat daarom omhoog van 5 naar 6.
Rabobank (score 5, was 3) heeft het beleid voor maar liefst 7 beoordelingselementen verbeterd, waaronder
het uitsluiten van investeringen in kolenwinning en kolenenergiecentrales en het uitsluiten van de
ontginning van veengronden.
Ook ING en Van Lanschot Kempen verbeterden hun beleid, maar het is nog steeds ruim onvoldoende (score
3, was 2), evenals het beleid van ABN Amro (score 3). ING heeft de ‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend en
ook eigen beleid ontwikkeld om de CO2-uitstoot van haar investeringen terug te dringen. Verder neemt ING
geen nieuwe klanten meer aan die voor meer dan 10% van hun omzet afhankelijk zijn van steenkool. Van
Lanschot Kempen rapporteert over de CO2-uitstoot van de bedrijven opgenomen in een deel van haar
beleggingsfondsen in het kader van vermogensbeheer en heeft voor een deel van haar
beleggingsportefeuille reductiedoelstellingen vastgesteld.
Deze drie bankgroepen kunnen hun beleid verder verbeteren door te beginnen met daadwerkelijke
rapportage over de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen (ING) of door die rapportage uit te
breiden (ABN Amro en Van Lanschot Kempen). Ook zouden ze niet meer kunnen investeren in
kolengestookte energiecentrales (Van Lanschot Kempen) en zouden ze van bedrijven kunnen verwachten
dat ze geen veengronden ontginnen (ING en Van Lanschot Kempen) en als beleid kunnen aannemen dat zij
investeringen in fossiele brandstoffen (stapsgewijs) afbouwen.

2.7
2.7.1

Mensenrechten
Wat staat er op het spel?

Mensenrechten zijn “rechten en vrijheden waarop een ieder aanspraak heeft”. De rechten en vrijheden die
algemeen worden beschouwd als mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, omvatten burgerrechten en politieke rechten - zoals het recht op leven in vrijheid en vrijheid
van meningsuiting - en economische, sociale en culturele rechten - zoals het recht te kunnen leven in
waardigheid en het recht op voedsel, werk en onderwijs.24 Specifieke groepen mensen zijn om
verschillende redenen kwetsbaar of worden van oudsher slachtoffer van geweld en hebben daarom
speciale bescherming nodig om te zorgen dat hun mensenrechten hen niet ontzegd worden. Dit geldt voor
onder meer vrouwen, meisjes en kinderen in het algemeen, gehandicapten, gastarbeiders en de inheemse
bevolking van landen.
Ondernemingen die over landsgrenzen heen opereren, hebben meer macht dan ooit. Hun impact op
mensenrechten kan positief zijn, maar ook negatief, vooral in situaties waarin (multinationale) bedrijven
gebruik maken van zwakke en slecht ontwikkelde nationale wet- en regelgeving. In sommige sectoren, zoals
de olie-, gas- en mijnbouwindustrie, zijn de risico’s op mensenrechtenschendingen vaak groot. Traditionele
manieren van levensonderhoud worden onmogelijk gemaakt door vervuiling, mensen worden van hun land
verjaagd en arbeidsrechten worden geschonden. Als getroffen gemeenschappen proberen hun recht te
halen, lopen ze tegen juridische en praktische obstakels aan, zoals ineffectieve rechtssystemen, corruptie
en geen toegang tot informatie.
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Staten hebben weliswaar de plicht om mensenrechten te beschermen, maar het is ook breed geaccepteerd
dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheden van bedrijven om
mensenrechten te respecteren zijn vastgelegd en uitgewerkt in de United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights (UNGP’s).25 Deze richtlijnen zijn van groot belang voor bankgroepen en zouden
moeten worden toegepast in hun eigen bedrijfsvoering en in beleggingsbeslissingen.
2.7.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 9. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

9

10

5

7

8

9

7

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+1 +1

-2

-1

0

-1

-1

1 Bankgroepen respecteren alle mensenrechten zoals beschreven in de
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
(UNGP’s).

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Bedrijven respecteren alle mensenrechten zoals beschreven in de
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
(UNGP’s).

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

3 Bedrijven stellen een beleidsverklaring op waarin het bedrijf zich
expliciet committeert aan het respecteren van mensenrechten.

1.0

1.0

0.5 0.5 1.0 1.0 0.8

4 Bedrijven implementeren een human rights due diligence proces zoals
omschreven in de UNGP’s om hun impact op mensenrechten te
identificeren, te voorkomen, te beperken en daarover verantwoording
af te leggen.

1.0

1.0

0.5 0.5 1.0 0.5 0.8

5 Bedrijven richten processen in om te komen tot herstel en
genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen die
ze hebben veroorzaakt, of waarbij ze betrokken zijn.

1.0

1.0

0.5 0.5 1.0 1.0 0.8

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

ABN Amro

Tabel 9 Beleidsscores Mensenrechten

Pagina | 38

ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

9

10

5

7

8

9

7

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+1 +1

-2

-1

0

-1

-1

6 Bedrijven ontwikkelen of nemen deel aan effectieve
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau voor individuen en
gemeenschappen die mogelijk slachtoffer zijn van
mensenrechtenschendingen.

1.0

1.0

0.5 0.5 1.0 0.5 0.8

7 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
verwerven natuurlijke hulpbronnen alleen door een betekenisvolle
consultatie te voeren met lokale gemeenschappen en met vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (FPIC) waar het inheemse
volken betreft.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.8

8 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
verwerven natuurlijke hulpbronnen alleen met vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (FPIC) van de betrokken
landgebruikers.

1.0

1.0

0.0 0.7 1.0 1.0 0.0

9 Bedrijven hebben speciale aandacht voor het respecteren van de
1.0
rechten van vrouwen, in het bijzonder ter voorkoming van discriminatie
en ter bevordering van de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen.

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

10 Bedrijven hebben speciale aandacht voor het respecteren van de
rechten van kinderen.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

11 Bedrijven staan geen nederzettingen en geen economische activiteiten
toe in bezette gebieden, in overeenstemming met het Internationale
Humanitaire Recht.

1.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.7

12 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van mensenrechten in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

13 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking 0.0
tot mensenrechten op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.7.3

Analyse beleid mensenrechten

Alle bankgroepen respecteren de mensenrechten zoals beschreven in de United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights (UNGP’s) en de UN Global Compact en verwachten dat ook van de bedrijven
waarin ze investeren. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen de bankgroepen wat betreft hun beleid op
het gebied van mensenrechten.
De Volksbank krijgt de hoogste score voor het beleid op het gebied van mensenrechten: 10. De Volksbank
gaat er 1 punt op vooruit door uitbreiding van het beleid voor activiteiten in bezette gebieden en doordat
de bankgroep een nieuw beoordelingselement in de Fair Finance Guide International methodologie
(klachtenprocedures bij vermeende mensenrechtenschendingen) al in het beleid had staan.
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ABN Amro scoort een 9 (zeer goed), maar kan het beleid nog verder verbeteren door van bedrijven te
verlangen dat ze naleving van mensenrechten opnemen in contracten met toeleveranciers. Ook Triodos
Bank scoort een 9 voor het mensenrechtenbeleid.
Rabobank scoort net als bij de vorige beleidsupdate een 8. De bankgroep zou het beleid nog verder kunnen
verbeteren door erin op te nemen dat bedrijven geen nederzettingen of economische activiteiten toestaan
in bezette gebieden, in overeenstemming met internationaal humanitair recht, en clausules over naleving
van mensenrechten opnemen in contracten met toeleveranciers.
NIBC (score 7, was 8) heeft het beleid verbeterd door bij landverwerving het principe van vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (free, prior and informed consent - FPIC) niet alleen toe te
passen op inheemse bevolkingsgroepen maar uit te breiden naar alle betrokken landgebruikers.
Desondanks gaat de score een punt achteruit in vergelijking met de vorige beleidsupdate (2016) omdat
NIBC niet, zoals de Fair Finance Guide International methodologie verwacht, expliciet in het beleid heeft
opgenomen dat bedrijven zich in een beleidsverklaring committeren aan het respecteren van
mensenrechten, een ‘human rights due diligence’ uitvoeren zoals omschreven in de UN Guiding Principles
on Business and Human Rights en genoegdoening garanderen in het geval van mensenrechtenschendingen.
Van Lanschot Kempen (score 7, was 8) gaat er 1 punt op achteruit omdat na de verkoop van Van Lanschot
Participaties het beleid op basis waarvan bij de vorige beleidsupdate (2016) punten konden worden
gegeven niet meer van toepassing is voor beleggingen op de eigen balans. Nu is alleen het Verantwoord
Kredietbeleid van toepassing voor beleggingen op de balans en dat is minder verstrekkend.
ING (score 5, was 7) krijgt de laagste score. Dit komt net als bij NIBC deels omdat de Fair Finance Guide
International methodologie verwacht dat bankgroepen expliciet in hun beleid opnemen dat bedrijven het
risico van mensenrechtenschendingen moeten voorkomen door helder beleid op te stellen, due diligence
processen in te voeren, klachtenprocedures op te stellen en genoegdoening te garanderen indien sprake is
van mensenrechtenschendingen. De bankgroep zou het beleid kunnen verbeteren door onder meer het
principe van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (free, prior and informed consent) bij
landverwerving uit te breiden tot alle betrokken landgebruikers.

2.8
2.8.1

Natuur
Wat staat er op het spel?

Biodiversiteit wordt door de in 1992 vastgestelde UN Convention on Biological Diversity (CBD), die tot doel
heeft om biodiversiteit te beschermen, in drie categorieën onderverdeeld: ecosystemen en habitats,
planten- en diersoorten en genetisch materiaal. Biodiversiteit is van belang voor de economische,
ecologische en sociale ontwikkeling van onze samenleving, voor onze toekomst en voor onze
recreatiemogelijkheden. Verlies van biodiversiteit brengt potentiële risico’s met zich mee zoals de
vernietiging van leefgebieden, het verlies van de functies van ecosystemen, de bedreiging van de
voedselvoorziening, en het verdwijnen van geneeskrachtige planten en diersoorten, en is daarmee een van
de meest urgente milieuproblemen.
Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) leidt een snelle bevolkingsgroei,
toenemende verstedelijking en stijgende consumptie, in combinatie met verwoestijning, landdegradatie en
klimaatverandering, tot toenemende waterschaarste, en daarmee een afbraak van beschikbare
landbouwgrond en het risico van voedselschaarste.26 Volgens het Internationaal Klimaatpanel (IPCC) leidt
klimaatverandering en extreme weersomstandigheden tot afbraak van biodiversiteit.27
Natuurbescherming, voedselzekerheid en bescherming van watersystemen zijn ook onderdeel van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG 2, 3, 6, 14 en 15).28
Het investeringsbeleid van bankgroepen kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor
bovengenoemde uitdagingen. Het kan ervoor zorgen dat banken hun investeringsrelaties met bedrijven
benutten om verlies van biodiversiteit te voorkomen en tegen te gaan.
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2.8.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit thema is weergegeven in Tabel 10. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is
met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

6

9

6

9

6

9

8

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 0

0

+3

0

-1

0

0.9

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 0.8

2 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die vallen 0.9
onder de categorieën I-IV van de World Conservation Union (IUCN) binnen
hun bedrijfsactiviteiten en binnen de gebieden onder hun beheer.

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

3 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die vallen 0.9
onder de UNESCO World Heritage Convention binnen hun
bedrijfsactiviteiten en binnen de gebieden onder hun beheer.

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

4 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die vallen 0.9
onder de Ramsar Convention on Wetlands binnen hun bedrijfsactiviteiten
en binnen de gebieden onder hun beheer.

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

5 Bedrijven voorkomen negatieve gevolgen voor populaties van diersoorten
die op de IUCN Red List of Threatened Species staan.

0.9

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

6 Handel in bedreigde planten- en diersoorten voldoet aan de voorwaarden
van CITES.

0.9

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Handel in bedreigde planten- en diersoorten die op de lijsten van CITES
staan is onacceptabel.

0.9

1.0

0.0 1.0 1.0 0.0 0.8

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

De Volksbank*

Beleidsscores Natuur

ABN Amro

Tabel 10

1 Bedrijven voorkomen negatieve impact op gebieden met High
Conservation Value (HCV) binnen hun bedrijfsactiviteiten en binnen de
gebieden onder hun beheer.
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ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

6

9

6

9

6

9

8

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 0

0

+3

0

-1

0

8 Activiteiten op het gebied van genetisch materiaal en gentechnologie
vinden alleen plaats als ze voldoen aan de toestemmings- en
veredelingseisen zoals beschreven in de UN Convention on Biological
Diversity en het daaraan gerelateerde Nagoya Protocol.

0.9

1.0

0.9 1.0 0.0 1.0 0.7

9 Productie van, of handel in, levende genetisch gemodificeerde organismen
kan alleen plaatsvinden als toestemming van het importerende land is
verkregen en aan alle vereisten van het Cartagena Protocol wordt voldaan.

0.0

1.0

0.9 1.0 0.0 1.0 0.7

10 Bedrijven voorkomen de introductie van exotische soorten in ecosystemen. 0.6

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

11 Bedrijven maken een waterschaarste-effectrapportage en voorkomen een
negatieve impact in regio's die kampen met waterschaarste.

0.0

0.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.7

12 Bedrijven starten geen nieuwe activiteiten in gebieden waar
waterschaarste heerst en waar bedrijfsactiviteiten zouden wedijveren met
de behoeften van lokale gemeenschappen.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.7

13 Bedrijven maken een milieueffectrapportage over de totale gevolgen van
een grootschalig project op de biodiversiteit, ten minste volgens GRI 304:
Biodiversity 2016 of een vergelijkbare standaard.

0.6

1.0

0.6 0.7 0.6 1.0 0.7

14 Bedrijven integreren criteria ten aanzien van natuur in hun inkoopbeleid en 0.6
bedrijfsvoering.

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

15 Bedrijven nemen clausules over de naleving van criteria met betrekking tot
natuur op in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers.

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

2.8.3

Analyse beleid natuur

Alle bankgroepen scoren minimaal een 6 (voldoende) voor hun beleid op het gebied van natuur. De
bankgroepen verwachten onder meer van bedrijven dat ze voorkomen dat ze een negatieve impact hebben
op gebieden met een belangrijke natuurwaarde (High Conservation Value) en andere beschermde
natuurgebieden, en op populaties van diersoorten die op de IUCN Red List of Threatened Species staan. Bij
veel bankgroepen ontbreekt echter beleid dat van bedrijven verwacht dat ze zorgvuldig opereren in
gebieden die kampen met waterschaarste.
Triodos Bank (score 9, was 10) heeft zeer goed beleid voor het thema natuur, 1 punt minder dan bij de
vorige beleidsupdate (2016) omdat het beleid voor beschermde plantensoorten niet toereikend is. Bij de
vorige beleidsupdate waren hiervoor wel punten verstrekt na uitleg door Triodos Bank, maar onder de
voorwaarde dat de bank deze uitleg ook in het beleid zou opnemen en dat heeft de bankgroep niet gedaan.
NIBC heeft het beleid met sprongen verbeterd en scoort net als Triodos Bank een 9 (was 6), evenals De
Volksbank (score 9). De verbeteringen bij NIBC bestaan onder meer uit uitbreiding van de reikwijdte van
het beleid voor de bescherming van kwetsbare natuurgebieden naar andere investeringscategorieën en het
opnemen van de impact van bedrijfsactiviteiten op waterschaarste in het beleid.
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Bij De Volksbank ontbreekt aandacht voor waterschaarste. Dit was bij de vorige beleidsupdate (2016) nog
wel onderdeel van het beleid van SNS, omdat toen nog het beleid van vermogensbeheerder Actiam van
toepassing was op SNS beleggingsfondsen. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid voor alle
merken en producten van De Volksbank en daarin ontbreekt aandacht voor waterschaarste.
Het beleid van Van Lanschot Kempen is goed (score 8). De bankgroep kan het beleid verbeteren door eraan
toe te voegen dat bedrijven criteria over natuurbescherming opnemen in contracten met toeleveranciers.
Rabobank (score 6) heeft de reikwijdte van het beleid verbeterd door de IFC Performance Standards
expliciet in het beleid op te nemen. Deze bankgroep zou het beleid kunnen verbeteren door het beleid voor
het risico van waterschaarste bij delfstofwinning en in de landbouw en veeteelt uit te breiden naar alle
relevante risicosectoren, zoals de maakindustrie. Ook ABN Amro en ING scoren een 6. Beide hebben het
beleid ten opzichte van de vorige beleidsupdate niet verder verbeterd. In het beleid van deze twee
bankgroepen is geen aandacht voor het risico van waterschaarste en ING heeft in het beleid alleen
aandacht voor beschermde diersoorten en niet voor beschermde plantensoorten.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beoordeling van het beleid per sector

Bosbouw

3.1.1

Wat staat er op het spel?

Bossen spelen een belangrijke rol voor het voortbestaan van mens en natuur. Ze hebben economische,
sociale, culturele en ecologische waarde. 30% van het aardoppervlak (4 biljoen hectare) is bedekt met
bossen, waarvan 271 miljoen hectare productiebos. 29 Ze herbergen 70% van alle dieren en planten, spelen
een essentiële rol bij de opslag van CO2 en bevorderen bodemvruchtbaarheid. Ook is bosbouw en de
verdere handelsketen in houtproducten een bron van werkgelegenheid en levensonderhoud.30 Ondanks de
belangrijke waarde, worden bossen met een ongekende snelheid vernietigd en vindt er bosdegradatie
plaats. Dit heeft negatieve gevolgen voor de lokale gemeenschappen omdat deze hun leefomgeving en
primaire bron van levensonderhoud verliezen. Het tast de biodiversiteit en ecosystemen aan en versnelt
klimaatverandering. Belangrijke oorzaken van ontbossing en bosdegradatie zijn:
•
•
•
•
•

Niet-duurzame en illegale houtkap;
Verandering van natuurlijke bossen in hout-, pulp- en palmolieplantages;
Verandering van bossen in landbouwgebieden;
Verandering van mangrovebossen in viskwekerijen; en
Ontwikkeling van grootschalige industriële en infrastructuurprojecten.

Niet duurzame, veelal illegale bosbouw, heeft negatieve gevolgen voor de leefsituatie van
bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van bossen, die vaak behoren tot de armste en meest onderdrukte
gemeenschappen.31 De verkoop van illegaal hout naar de Europese Unie is een groot probleem. Volgens
een rapport van de Europese Commissie (februari 2016) moet er meer gedaan worden om de handel in
illegaal hout te bestrijden en dient de private sector daarbij het voortouw te nemen.32
De bosbouwsector omvat ook alle bedrijven die betrokken zijn bij de handel en verwerking van hout. Deze
bedrijven hebben veel invloed op de staat van de bossen in de wereld. Daarom is het belangrijk dat
bankgroepen in hun investeringsbeleid vastleggen dat ze verwachten dat bedrijven en overheden hun
bossen op een duurzame manier beheren, bijvoorbeeld volgens het Forest Stewardship Council (FSC)
systeem. Andere certificeringssystemen, inclusief PEFC, bieden onvoldoende waarborg voor naleving van
sociale en milieunormen.
3.1.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor deze sector is weergegeven in Tabel 11. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil
is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.
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ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

6

7

4

7

6

8

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+1 -1

-1

+2

+1

0

-2

1 Bedrijven voorkomen negatieve impact op gebieden met High
Conservation Value (HCV) binnen hun bedrijfsactiviteiten en binnen de
gebieden onder hun beheer.

0.8

1.0

0.9 1.0 1.0 1.0 0.7

2 Bedrijven voorkomen negatieve impact op gebieden met High Carbon
Stock (HCS) bossen binnen hun bedrijfsactiviteiten en binnen de
gebieden onder hun beheer.

0.8

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 Houthandelaren en andere bedrijven in de houthandelsketen
voorkomen het gebruik van illegaal gekapt of verhandeld hout.

0.8

1.0

0.9 0.0 0.5 1.0 0.7

4 Pulp- en papierfabrieken beperken het gebruik van chemicaliën en de
vervuiling van bodem, water en lucht door gebruik te maken van de
best beschikbare technologieën.

0.8

1.0

0.8 0.7 0.5 1.0 0.0

5 Bedrijven respecteren de rechten van lokale en inheemse
gemeenschappen op een eerlijk en gelijkwaardig gebruik van bossen.

0.8

1.0

0.8 0.7 1.0 1.0 0.7

6 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
verwerven natuurlijke hulpbronnen alleen door een betekenisvolle
consultatie te voeren met lokale gemeenschappen en met vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (FPIC) waar het inheemse
volken betreft.

1.0

1.0

0.6 1.0 1.0 1.0 0.7

7 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
verwerven bosgebieden alleen met vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (FPIC) van de betrokken landgebruikers.

1.0

1.0

0.0 0.6 1.0 1.0 0.0

8 Productiebossen en houtplantages zijn gecertificeerd volgens de Forest
Stewardship Council (FSC) certificering voor duurzaam bosbeheer.

0.0

0.0

0.0 0.7 0.0 0.0 0.0

9 Toeleveringsketens van houthandelaren en bedrijven in houtproducten
(inclusief pulp, papier, fineer, meubels) zijn gecertificeerd volgens de
FSC chain of custody certificering.

0.0

0.0

0.5 0.7 0.0 0.0 0.0

10 Bedrijven in sectoren met een grote impact op bossen (waaronder in
ieder geval de bosbouw- en papiersector), rapporteren hun forest
footprint aan het Carbon Disclosure Project Forests Program.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

11 Bedrijven publiceren een duurzaamheidsverslag dat eventueel (een
aantal) rapportage-elementen uit de GRI Standaarden bevat.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

12 Grote bedrijven en multinationale ondernemingen publiceren een
duurzaamheidsverslag dat is opgesteld in overeenstemming met de
(Core of Comprehensive optie van) de GRI Standaarden.

0.8

0.0

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

13 Bedrijven integreren sociale, economische en milieucriteria in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

De Volksbank*

Beleidsscores Bosbouw

ABN Amro

Tabel 11
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ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

6

7

4

7

6

8

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+1 -1

-1

+2

+1

0

-2

14 Bedrijven nemen clausules over de naleving van sociale, economische
en milieucriteria op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

0.0

1.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

3.1.3

Analyse beleid bosbouw

Er zijn grote verschillen tussen de bankgroepen wat betreft hun beleid voor leningen aan, en beleggingen
in, de bosbouwsector en houtindustrie. Positief is wel dat de meest bankgroepen van bosbouwbedrijven
eisen dat ze gecertificeerd zijn, maar een probleem is dat de meeste bankgroepen naast FSC-certificering
ook PEFC-certificering accepteren. PEFC biedt volgens onder meer internationale natuur- en
milieuorganisaties echter onvoldoende waarborgen voor duurzame bosbouw. Alleen NIBC accepteert
uitsluitend FSC-certificering, zij het alleen bij kredietverlening en niet bij beleggingen.
Triodos Bank krijgt een 8 (goed) voor haar beleid voor de bosbouwsector. Verdere verbetering is mogelijk
door uitsluitend in bosbouw- en houtbedrijven te investeren die FSC-certificering hebben verkregen.
De Volksbank en NIBC scoren allebei een 7 (ruim voldoende). NIBC gaat er 2 punten op vooruit ten opzichte
van de vorige beleidsupdate (2016) door onder meer verbetering van de inhoud en de reikwijde van het
beleid voor de bescherming van bosgebieden met een belangrijke natuurwaarde (High Conservation Value)
en bosgebieden waarin veel CO2 opgeslagen is (High Carbon Stock gebieden).
Het beleid van ASN Bank - dat nu voor de hele Volksbank geldt - scoorde bij de vorige beleidsupdate een 6.
Dat beleid is verbeterd door van bedrijven te verwachten dat ze High Carbon Stock bosgebieden
beschermen en dat ze illegale houthandel tegengaan. Wat ontbreekt, is FSC als enige
certificeringsstandaard van bedrijven te eisen en rapportage volgens de richtlijnen van het Forest Disclosure
Project. Dit laatste was wel opgenomen in het voormalige beleid van SNS, dat in de vorige beleidsupdate
een 8 scoorde.
ABN Amro (score 6) en Rabobank (score 6, was 5) hebben voldoende beleid. Rabobank heeft de reikwijdte
van het beleid verbeterd door de IFC Performance Standards met betrekking tot biodiversiteit expliciet in
het beleid op te nemen, waardoor nu voor alle vormen van leningen en beleggingen van bedrijven wordt
verwacht dat ze High Carbon Stock bosgebieden beschermen. De beide bankgroepen kunnen hun scores
verbeteren door van bedrijven in sectoren met een grote impact op bossen (waaronder in ieder geval de
bosbouw- en papiersector) te verlangen dat zij hun ‘forest footprint’ rapporteren aan het Carbon Disclosure
Project Forests Program.
De scores van ING (4, was 5) en Van Lanschot Kempen (3, was 5) zijn omlaag gegaan. Tijdens het onderzoek
ten behoeve van de vorige beleidsupdate is ING erop gewezen dat in het beleid niet duidelijk genoeg is
geformuleerd dat toeleveringsketens van houthandelaren en bedrijven in houtproducten gebruik moeten
maken van FSC chain of custody certificering en dat PEFC-certificering niet als voldoende wordt gezien. De
vorige keer zijn punten toegekend met de aanbeveling om de formulering aan te passen. Dat heeft ING niet
gedaan. Daarom zijn dit keer geen punten toegekend.
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Bij de vorige beleidsupdate was het beleid van vermogensbeheerder Kempen nog van toepassing voor
beleggingen op de balans van Van Lanschot Kempen, vanwege het beheer van Van Lanschot Participaties.
Met de verkoop van deze dochteronderneming gaat dit niet meer op en geldt het beleid van Kempen alleen
voor vermogensbeheer voor klanten. Nu is alleen het Verantwoord Kredietbeleid van toepassing voor
beleggingen op de balans en dat is minder omvattend voor de bosbouwsector.
Beide bankgroepen kunnen hun scores verbeteren door hun beleid toe te passen op alle vormen van
leningen en beleggingen, door in hun beleid onder meer de bescherming van High Carbon Stock
bosgebieden op te nemen en van bedrijven te verlangen dat de verwerving van bosgebieden alleen
plaatsvindt met vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming van alle betrokken landgebruikers.

3.2
3.2.1

Financiële sector
Wat staat er op het spel?

Financiële instellingen spelen een cruciale rol in de wereldwijde verdeling van financiële middelen. De
meeste overheden en bedrijven zijn afhankelijk van de diensten en producten die deze instellingen leveren.
Dit brengt kansen en risico’s met zich mee. Financiële instellingen kunnen bijdragen aan een eerlijke en
duurzame toekomst door in duurzame producten en productieprocessen te investeren of die te
financieren, of juist betrokken raken bij activiteiten die schade toebrengen aan het milieu of
mensenrechten schenden. Daarnaast liet de economische crisis van 2007-2009 zien dat financiële
instellingen zich voornamelijk laten leiden door financiële motieven en het beoordelen van
maatschappelijke risico’s hebben verwaarloosd.
Veel overheden en financiële instellingen zijn bezig met het lanceren van richtlijnen en initiatieven om te
zorgen voor een verantwoordelijker opererende financiële sector. Voorbeelden zijn het Sustainable
Banking Network (opgezet door de IFC) en de Green Credit Guidelines van de Chinese overheid. Het OESOrapport Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector laat zien dat financiële
instellingen ook steeds vaker vrijwillig duurzaamheidscriteria stellen aan bedrijven en overheden waarin ze
investeren, een ontwikkeling die door de Fair Finance Guide International wordt bevorderd. In dat kader
zouden financiële instellingen ook zeker voorwaarden moeten stellen aan leningen die ze verstrekken aan of tegoeden die ze aanhouden bij - andere financiële instellingen, om te voorkomen dat geld via een
omweg terecht komt bij actoren en activiteiten waarin ze niet willen investeren. Financiële instellingen
spelen ook een rol bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder investeringen in
bedrijven en projecten die bijdragen aan armoedebestrijding (SDG 1), uitbanning van honger (SDG 2),
betaalbare en duurzame energie (SDG 7) en het tegengaan van klimaatverandering (SDG 13).33
3.2.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor deze sector is weergegeven in Tabel 12. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil
is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.
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1 Financiële instellingen rapporteren voor ieder land waarin zij actief zijn
over hun (belasting)betalingen aan regeringen.

Van Lanschot Kempen

0

Triodos Bank

Verandering in totaalscore sinds de beleidsvorige beleidsupdate (2016)

Rabobank

3

NIBC

Totaalscore

ING

Investeringsprincipe

De Volksbank*

Beleidsscores Financiële sector

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 12

9

2

7

3

9

6

+3 +3 -1

0

0

0

-1

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

2 Financiële instellingen werken niet mee aan transacties of verlenen geen 0.0
adviezen met als belangrijkste doel het nastreven van
belastingvoordelen.

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

3 Financiële instellingen zijn niet actief in risicovolle handels- en
beleggingsactiviteiten (handel in opties, futures en andere derivaten)
voor eigen rekening, anders dan voor het afdekken van de financiële
risico’s van hun kredietverlening.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

4 Financiële instellingen hebben een investeringsbeleid opgesteld ten
aanzien van gevoelige sectoren en cruciale thema’s, dat gebaseerd is op
internationale verdragen en conventies.

0.7

1.0

0.0 0.5 0.0 0.0 0.8

5 Financiële instellingen onderschrijven de UN Global Compact principes.

0.7

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

6 Financiële instellingen onderschrijven de OECD Guidelines for
Multinational Enterprises.

0.0

1.0

0.7 1.0 1.0 1.0 0.8

7 Financiële instellingen onderschrijven de UNEP FI verklaring.

0.7

1.0

0.0 1.0 0.5 1.0 0.8

8 Financiële instellingen onderschrijven de PRI principes.

0.7

1.0

0.0 1.0 0.5 1.0 0.8

9 Financiële instellingen houden zich aan de FATF aanbevelingen.

0.0

1.0

0.5 1.0 0.0 1.0 0.8

10 Financiële instellingen houden zich aan de Wolfsberg Principes.

0.0

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.8

11 Voor projectfinanciering werken financiële instellingen met de Equator
Principles.

0.7

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

12 Voor het uitgeven van obligaties implementeren financiële instellingen
de Green Bond Principles.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

13 Financiële instellingen publiceren een duurzaamheidsverslag dat
eventueel (een aantal) rapportage-elementen uit de GRI Standaarden
bevat.

0.7

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

14 Grote bedrijven en multinationals publiceren een duurzaamheidsverslag
dat is opgesteld in overeenstemming met de (Core of Comprehensive
optie van) de GRI Standaarden.

0.0

0.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.8

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS
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3.2.3

Analyse beleid financiële sector

Het beleid van de bankgroepen ten aanzien van leningen aan, en beleggingen in, andere financiële
instellingen loop sterk uiteen. Het beleid van De Volksbank en Triodos Bank is zeer goed (score 9). Het
beleid van Triodos Bank is ongewijzigd, terwijl de score van De Volksbank met 3 punten omhoog ging
omdat de reikwijdte van het beleid voor acht beoordelingselementen is uitgebreid. De Volksbank vereist nu
voor alle vormen van leningen aan, en beleggingen in, financiële instellingen dat zij internationale
richtlijnen toepassen op het gebied van verantwoord investeren en het voorkomen van witwaspraktijken.
NIBC (score 7) heeft ruim voldoende beleid voor de financiële sector maar kan haar beleid verbeteren door
bij leningen aan financiële instellingen te verlangen dat zij beleid hebben op het gebied van
belastingontwijking en investeringen in risicosectoren, en dat zij bij de uitgifte van bedrijfsobligaties de
Green Bond Principles hanteren.
Het beleid van Van Lanschot Kempen (score 6, was 7) is voldoende, maar de score is omlaag gegaan ten
opzichte van de vorige beleidsupdate (2016). Dit komt deels omdat informatie over hoe de bank omgaat
met belastingontwijking, die bij de vorige beoordeling is gebruikt, niet meer beschikbaar is. Daarnaast was
de vorige keer het beleid van vermogensbeheerder Kempen nog van toepassing voor beleggingen op de
balans, vanwege het beheer van Van Lanschot Participaties. Met de verkoop van deze dochteronderneming
gaat dit niet meer op en geldt het beleid van Kempen alleen voor vermogensbeheer voor klanten. Nu is
alleen het Verantwoord Kredietbeleid van toepassing voor beleggingen op de balans en dat is minder
omvattend. Verbetering van de score is onder meer mogelijk door de reikwijdte van het beleid voor
verschillende investeringscategorieën te verbeteren en door er onder meer in op te nemen dat financiële
instellingen bij de uitgifte van bedrijfsobligaties de Green Bond Principles hanteren.
ABN Amro en Rabobank hebben hun beleid niet verbeterd ten opzichte van de vorige beleidsupdate en
scoren nog steeds ruim onvoldoende (score 3). ING krijgt de laagste score (2), een punt lager dan bij de
vorige beleidsupdate. Dat komt omdat het oordeel over de reikwijdte van het beleid is herzien. Bij hun
leningen aan, en beleggingen in, andere financiële instellingen letten de drie bankgroepen te weinig op
mogelijke betrokkenheid bij belastingontwijking. Verder besteedt ABN Amro te weinig aandacht aan het
risico van witwassen. ING en Rabobank kunnen hun beleid verbeteren door van andere financiële
instellingen te verlangen dat zij beleid hebben ten aanzien van investeringen in risicosectoren.

3.3
3.3.1

Visserij
Wat staat er op het spel?

Wereldwijd is meer dan driekwart van de wateren al overbevist of uitgeput.34 Volgens de FAO bestaat 27%
van de wereldwijde visvangst uit tien soorten, waarvan de visstand is ingestort en herstel nodig is.35 Onder
andere de volgende problemen leiden tot uitputting van vispopulaties: vistechnieken zoals drijfnetten36,
subsidies van overheden aan de visserijsector37 en bijvangst. Ook het zogenoemde ‘spookvissen’38 brengt
schade toe. Dit zijn in onbruik geraakte netten waar vissen en andere zeedieren, zoals schildpadden in
verstrikt raken en sterven. Een ander probleem is visvangst onder ‘flags of convenience’, dat wil zeggen
varen onder de vlag van landen die het niet zo nauw nemen met controle op naleving van internationale
afspraken ter bescherming van vissoorten.39
De afname van de vangst van wilde vissoorten heeft geleid tot een toename van viskwekerijen.40 Hoewel
dit positieve effecten heeft, zijn er ook negatieve effecten zoals de vermindering van waterkwaliteit en
aantasting van de genetische variatie van lokale soorten. Daarnaast zijn er sociale problemen zoals slechte
werkomstandigheden in viskwekerijen en conflicten over landrechten.
Desondanks kan de vissector een belangrijke rol spelen bij het behalen van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Duurzame visserij kan een bijdrage leveren aan ‘Leven onder Water’ (SDG 14),
Armoedebestrijding (SDG 1), Voedselzekerheid (SDG 2), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Duurzame
productie en consumptie (SDG 12) en het tegengaan van Klimaatverandering (SDG 13).41
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Om de huidige situatie te verbeteren, moet er actie worden genomen tegen overbevissing. Dit is ook nodig
om lokale visserijgemeenschappen te beschermen tegen het verliezen van hun bron van inkomsten en hun
voedselvoorziening. Om de visserijsector duurzaam te maken, zijn de volgende veranderingen nodig:
•
•
•
•

afschaffing van schadelijke vistechnieken;
bijvangst voorkomen door selectiever vissen;
een vermindering van de visquota voor een groot aantal vissoorten; en
respect voor de rechten van bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van visserij.

Bankgroepen kunnen vooral bijdragen aan de eerste twee verbeterpunten door bij voorkeur te investeren
in bedrijven die schadelijke vistechnieken mijden, geen bijvangst genereren en zich houden aan opgelegde
of afgesproken quoteringen en certificeringssystemen, zoals die van het Marine Stewardship Council (MSC)
en de Aquaculture Stewardship Council (ASC).
3.3.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor deze sector is weergegeven in Tabel 13. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil
is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

Investeringsprincipe

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Beleidsscores Visserij

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 13

Totaalscore

4

9

6

7

6

8

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+2 +2

0

+3

0

0

-1

1 Handel in bedreigde diersoorten voldoet aan de voorwaarden van CITES. 1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Handel in bedreigde diersoorten die op de lijsten van CITES staan is
onacceptabel.

1.0

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.8

3 Vissers respecteren Marine Protected Areas en in het bijzonder ‘no-take’ 0.0
zones.

1.0

1.0 1.0 0.0 1.0 0.0

4 Schadelijke vistechnieken (zoals sleepnetten, drijfnetten en sharkfinning) zijn onacceptabel.

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

1.0
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ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

4

9

6

7

6

8

3

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

+2 +2

0

+3

0

0

-1

5 Vissers minimaliseren hun bijvangsten.

0.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.7

6 Vissers voorkomen overbevissing.

0.0

1.0

1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

7 Vissers onthouden zich van spookvisserij of voldoen aan de regulering
van MARPOL of de EU.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

8 Vissers varen niet onder flags of convenience.

0.0

1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Vissers documenteren hun vangst nauwgezet, zodat de herkomst van de 0.0
totale vangst kan worden gecontroleerd.

1.0

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

10 Vissers houden zich aan alle elementen van de FAO Code of Conduct for
Responsible Fisheries.

0.0

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.7

11 Vissers zijn voor minimaal één visserij waarin ze actief zijn gecertificeerd
volgens de criteria van de Marine Stewardship Council (MSC) of
vergelijkbare criteria.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

12 Vissers zijn voor alle visserijen waarin ze actief zijn gecertificeerd
volgens de criteria van de Marine Stewardship Council (MSC) of
vergelijkbare criteria.

1.0

1.0

1.0 0.0 1.0 1.0 0.0

13 Vishandelaren en andere bedrijven in de productieketens voor vis en
zeevruchten zijn gecertificeerd volgens de MSC Chain of Custody
standard.

0.0

1.0

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0

14 Garnalenkwekerijen houden zich aan de International Principles for
Responsible Shrimp Farming.

0.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.7

15 Viskwekerijen zijn gecertificeerd volgens de criteria van de Aquaculture
Stewardship Council (ASC).

1.0

1.0

0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

16 Bedrijven publiceren een duurzaamheidsverslag dat eventueel (een
aantal) rapportage-elementen uit de GRI Standaarden bevat.

0.7

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

17 Grote bedrijven en multinationals publiceren een duurzaamheidsverslag
dat is opgesteld in overeenstemming met de (Core of Comprehensive
optie van) de GRI Standaarden.

0.0

0.0

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

18 Bedrijven integreren sociale, economische en milieucriteria in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

1.0

1.0

0.7 1.0 1.0 1.0 1.0

19 Bedrijven nemen clausules over de naleving van sociale, economische en 0.0
milieucriteria op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS
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3.3.3

Analyse beleid visserij

Het beleid van de bankgroepen met betrekking tot de visserijsector loopt sterk uiteen. Het beleid van De
Volksbank is zeer goed (score 9, was 7). Het ASN Duurzaamheidsbeleid, van toepassing op alle merken en
producten van De Volksbank, is sinds de vorige beleidsupdate aangevuld met beleid over (niet) varen onder
‘flags of convenience’, documentatie van de vangst, naleving van de FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries en de International Principles for Responsible Shrimp Farming.
Triodos Bank (score 8) heeft haar beleid niet verbeterd ten opzichte van de vorige beleidsupdate. Het
beleid is goed maar zou verder kunnen worden aangescherpt door er (niet) varen onder ‘flags of
convenience’ en documentatie van de vangst in op te nemen.
NIBC (score 7, was 4) heeft haar beleid sterk verbeterd door voor vijf beoordelingselementen beleid op te
nemen in de herziene NIBC Sustainability policy (september 2017): bescherming van ‘Marine Protected
Areas’, geen gebruik van schadelijke vistechnieken, bijvangst en overbevissing tegengaan en
duurzaamheidscriteria opnemen in contracten met toeleveranciers.
ING en Rabobank hebben voldoende beleid voor de visserijsector (score 6). Ten opzichte van de vorige
beleidsupdate heeft Rabobank haar beleid verbeterd door ASC certificering voor kweekvis op te nemen in
het Rabobank Sustainability Policy Framework (april 2018). Beide banken kunnen het beleid verder
verbeteren door er onder meer in op te nemen dat vissers zich onthouden van ‘spookvisserij’ (vissen en
andere zeedieren die in netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt) en niet varen onder ‘flags of
convenience’, waardoor illegale, ongereguleerde en ongedocumenteerde visserij mogelijk is.
Het beleid van ABN Amro is onveranderd en nog steeds onvoldoende (score 4). Wat ontbreekt, is aandacht
voor overbevissing, bijvangst, spookvisserij en varen onder ‘flags of convenience’.
Van Lanschot Kempen heeft de laagste score (3, ruim onvoldoende), een punt lager dan bij de vorige
beleidsupdate. Toen was het beleid van vermogensbeheerder Kempen nog van toepassing voor
beleggingen op de balans, vanwege het beheer van Van Lanschot Participaties. Met de verkoop van deze
dochteronderneming gaat dit niet meer op en geldt het beleid van Kempen alleen voor vermogensbeheer
voor klanten. Nu is alleen het Verantwoord Kredietbeleid van toepassing voor beleggingen op de balans en
dat is minder omvattend voor de visserijsector. Ook bij Van Lanschot Kempen ontbreekt in het beleid
aandacht voor overbevissing, spookvisserij en varen onder ‘flags of convenience’. Er wordt ook niet van
bedrijven verlangd dat ze keurmerken voor duurzame visserij verwerven.

3.4

Voeding

3.4.1

Wat staat er op het spel?

Voedselproductie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG 2:
een einde aan honger, voedselzekerheid, gezonder voeding en duurzame landbouw). 42 Het recht op
voedsel is een mensenrecht en moet altijd worden gerespecteerd en beschermd. Het eerste doel van de
landbouw- en voedingsindustrie zou dan ook moeten zijn om voedselzekerheid te realiseren voor alle
mensen en gemeenschappen op aarde. De Food and Agricultural Organisation (FAO) heeft hiervoor
richtlijnen ontwikkeld op basis van de vier kernwaarden beschikbaarheid, toegang, gebruik en stabiliteit.43
Tegenwoordig krijgen bedrijven die opereren in voedselketens te maken met vele
duurzaamheidsuitdagingen vanwege de groeiende wereldbevolking, de verhoogde vraag naar
landbouwproducten door de veranderende consumptiepatronen in ontwikkelingslanden en de toename in
de productie van biobrandstof. De gestegen vraag naar landbouwproducten brengt onder andere de
volgende problemen met zich mee:
•
•
•

Aantasting van ecosystemen en biodiversiteit, met name door indirecte verandering van het
landgebruik (ILUC);
Bodemdegradatie;
Watertekorten;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij;
Negatieve impact op het welzijn van dieren;
Uitstoot van broeikasgassen door ontbossing en ontginning van veengebieden;
Luchtvervuiling door bos- en veenbranden;
Risico’s door het gebruik van genetisch gemodificeerde zaaizaden (GMO’s);
Bedreiging voor de honingbij;
Landroof;
Schending van werknemersrechten;
Oneerlijke verdeling van voedsel;
Gebrekkige ontwikkeling van infrastructuur; en
Ongunstige handelsvoorwaarden van ontwikkelingslanden.

Om er op een verantwoorde wijze voor te zorgen dat er voor de gehele wereldbevolking voldoende voedsel
beschikbaar is, zal de landbouw- en voedingsindustrie overal op een duurzame wijze moeten gaan
produceren waarbij de belangen en rechten van mens, milieu en dieren gerespecteerd worden. Om een
eerlijke mondiale verdeling van voedsel te realiseren, moeten ongunstige handelsvoorwaarden,
verstorende subsidies en dumppraktijken worden voorkomen en afgebouwd. Van bankgroepen wordt
verwacht dat zij deze doelstellingen in hun investeringsbeleid integreren.
3.4.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor deze sector is weergegeven in Tabel 14. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil
is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

7

9

7

8

8

9

7

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-1

+1 0

+1

+3

+2

-1

0

1 Bedrijven respecteren het recht op voedsel.

1.0

1.0

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

2 Landbouw- en veehouderijbedrijven respecteren de Fundamentele
arbeidsrechten van de ILO.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

De Volksbank

Beleidsscores Voeding

ABN Amro

Tabel 14
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Beoordelingselement

Investeringsprincipe
Totaalscore

7

9

7

8

8

9

7

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-1

+1 0

+1

+3

+2

-1

0

3 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
1.0
verwerven natuurlijke hulpbronnen alleen door het voeren van een
betekenisvolle consultatie met lokale gemeenschappen en met vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (FPIC) van de inheemse
bevolking.

1.0

0.5 1.0 1.0 1.0 0.7

4 Bedrijven voorkomen conflicten met betrekking tot landrechten en
verwerven landbouwgrond alleen met vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (FPIC) van de betrokken landgebruikers.

1.0

1.0

0.0 0.5 1.0 1.0 0.0

5 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die
vallen onder de categorieën I-IV van de World Conservation Union (IUCN)
binnen hun bedrijfsactiviteiten en binnen de gebieden onder hun beheer.

0.8

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

6 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die
vallen onder de UNESCO World Heritage Convention.

0.8

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Bedrijven voorkomen negatieve impact op beschermde gebieden die
vallen onder de Ramsar Convention on Wetlands binnen hun
bedrijfsactiviteiten en binnen de gebieden onder hun beheer binnen hun
bedrijfsactiviteiten en binnen de gebieden onder hun beheer.

0.8

1.0

0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

8 Activiteiten op het gebied van genetisch materiaal en gentechnologie
vinden alleen plaats als ze voldoen aan de toestemming- en
veredelingseisen zoals beschreven in de UN Convention on Biological
Diversity en het daaraan gerelateerde Nagoya Protocol.

0.8

1.0

0.8 1.0 0.0 1.0 0.7

9 Productie van, of handel in, levende genetisch gemodificeerde
organismen kan alleen plaatsvinden als toestemming van het
importerende land is verkregen en aan alle vereisten van het Cartagena
Protocol wordt voldaan.

1.0

1.0

0.8 1.0 0.0 1.0 0.7

10 Bedrijven respecteren de Five Freedoms van dieren.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.7

11 Zeer beperkende huisvestingsmethoden voor onder anderen kalveren (in
kisten), leghennen (in legbatterijen) en zeugen (in voerligboxen), zijn
onacceptabel.

0.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.7

12 Bedrijven beperken de duur van veetransport tot maximaal 8 uur.

1.0

1.0

1.0 0.0 1.0 1.0 0.0

13 Bedrijven zijn terughoudend in het gebruik van antibiotica bij
boerderijdieren met het oog op minimalisering van antibioticaresistentie.

0.0

1.0

1.0 0.0 1.0 0.0 0.7

14 Bedrijven beperken hun directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen.

0.8

1.0

0.7 1.0 1.0 1.0 1.0

15 Bedrijven beperken hun directe en indirecte uitstoot van schadelijke
stoffen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ammoniak.

0.0

1.0

1.0 1.0 0.0 1.0 0.8

16 Het omzetten van veengrond en gebieden met hoge koolstofvoorraden in 0.8
landbouwgrond, is onacceptabel.

1.0

0.0 1.0 0.5 1.0 0.0
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

7

9

7

8

8

9

7

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

-1

+1 0

+1

+3

+2

-1

0

17 Bedrijven gebruiken pesticiden zo min mogelijk en, indien gebruik
noodzakelijk is, alleen op een verantwoorde manier.

0.8

1.0

0.7 1.0 1.0 1.0 0.7

18 Bedrijven gebruiken zo min mogelijk water.

0.8

1.0

1.0 0.5 1.0 1.0 1.0

19 Bedrijven voorkomen waterverontreiniging.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

20 Bedrijven maken een waterschaarste-effectrapportage en voorkomen
een negatieve impact in regio's die kampen met waterschaarste.

0.0

0.0

0.0 0.0 1.0 1.0 0.7

21 Bedrijven starten geen nieuwe activiteiten in gebieden waar
waterschaarste heerst en waar bedrijfsactiviteiten zouden wedijveren
met de behoeften van lokale gemeenschappen.

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.7

22 Bedrijven werken met relevante standaarden en initiatieven (genoemd in
paragraaf 3.4.2 van de FFGI Methodology) voor grondstoffen.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

23 Bedrijven zijn gecertificeerd volgens de criteria van
certificeringssystemen (genoemd in paragraaf 3.4.2 van de FFGI
Methodology) voor grondstoffen.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

24 Bedrijven publiceren een duurzaamheidsverslag dat eventueel (een
aantal) rapportage-elementen uit de GRI Standaarden bevat.

0.8

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

25 Grote bedrijven en multinationals publiceren een duurzaamheidsverslag
dat is opgesteld in overeenstemming met de (Core of Comprehensive
optie van) de GRI Standaarden.

0.8

0.0

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

26 Bedrijven integreren sociale, economische en milieucriteria in hun
inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

1.0

1.0

0.7 1.0 1.0 1.0 1.0

27 Bedrijven nemen clausules over de naleving van sociale, economische en
milieucriteria op in hun contracten met onderaannemers en
toeleveranciers.

0.0

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS

3.4.3

Analyse beleid voeding

Triodos Bank en De Volksbank hebben zeer goed beleid (score 9) voor de voedingssector. De score van
Triodos Bank is een punt lager dan bij de vorige beleidsupdate (2016). Dit komt omdat Triodos Bank geen
beleid heeft voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij, wat als nieuw beoordelingselement is
toegevoegd aan de Fair Finance Guide International methodologie.
Het ASN Beleid dierenwelzijn (maart 2018), dat nu voor de hele Volksbank geldt, is verbeterd door van
bedrijven te verwachten dat zij de duur van veetransport beperken tot maximaal acht uur. Ook is het ASN
Beleid Biodiversiteit (maart 2018) verbeterd door erin op te nemen dat bedrijven die voor investering in
aanmerking komen geen veengronden omzetten in landbouwgrond.
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NIBC (score 8, was 5) en Rabobank (score 8, was 6) hebben hun beleid voor de voedingssector aanzienlijk
verbeterd en scoren nu goed. NIBC is er sterk op vooruitgegaan door in het beleid op te nemen dat de
bescherming van landrechten niet alleen geldt voor de inheemse bevolking maar voor alle betrokken
landgebruikers. Ook heeft NIBC het beleid aangescherpt door van bedrijven in alle vormen van leningen of
beleggingen te verlangen dat zij zich houden aan internationale standaarden ten aanzien van de
bescherming van kwetsbare natuurgebieden, en door expliciet te maken dat bedrijven veengronden niet
mogen omzetten in landbouwgrond.
Rabobank heeft het beleid verbeterd door in het Rabobank Sustainability Policy Framework (april 2018) op
te nemen dat dierentransport dient te worden beperkt tot maximaal acht uur, en door expliciet te maken
dat bedrijven veengronden niet mogen omzetten in landbouwgrond. Ook is de reikwijdte van de toepassing
van de IFC Performance Standards uitgebreid naar alle relevante investeringscategorieën.
ABN Amro, ING en Van Lanschot Kempen scoren alle drie ruim voldoende (score 7). Voor ABN Amro
betekent dit een verslechtering ten opzichte van de vorige beleidsupdate (score 8). Dat komt omdat de
bankgroep bij deze beleidsupdate geen punten meer krijgt voor het feit dat zij zich houdt aan Nederlandse
wetgeving omtrent de huisvesting van dieren. Van de bankgroep mag worden verwacht dat ze zelf beleid
heeft om extreem beperkende huisvesting van dieren tegen te gaan.
De score van ING (7) gaat met een punt omhoog omdat in het beleid is opgenomen dat bedrijven in de
veehouderijsector terughoudend moeten zijn met het gebruik van antibiotica en de duur van veetransport
moeten beperken tot maximaal acht uur. Van Lanschot Kempen heeft het beleid sinds de vorige
beleidsupdate niet verder verbeterd. ABN Amro en ING kunnen hun beleid voor de voedingssector
verbeteren door er in op te nemen dat bedrijven waarin ze investeren oog hebben voor de impact van hun
activiteiten op waterschaarste en Van Lanschot Kempen kan het beleid verbeteren door van bedrijven te
verwachten dat ze geen veengronden omzetten in landbouwgrond.

3.5
3.5.1

Wapens
Wat staat er op het spel?

Omdat wapens kunnen doden en vernietigen, zijn ze een gevaar voor het meest fundamentele
mensenrecht: het recht op leven. Gewapende conflicten bedreigen het leven van miljoenen mensen. Onder
de plicht van staten om hun burgers te beschermen, valt ook het reguleren van de productie en handel in
wapens. In de praktijk is er echter een gebrek aan toezicht op de wapenhandel. Wapens worden ondanks
bestaande wet- en regelgeving verkocht aan regimes die de mensenrechten schenden en aan allerlei
strijdende groepen. Zo zijn landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in opspraak vanwege
wapenleveranties aan Saoedi-Arabië omdat hiermee burgerdoelen in Jemen worden gebombardeerd en
het regime fundamentele mensenrechten met voeten treedt. Om controversiële wapenhandel in
conventionele wapens tegen te gaan heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2013 de
Arms Trade Treaty (ATT) aangenomen. Ondertekening van de ATT, betekent dat landen de verplichting
aangaan om geen wapens te leveren aan landen of strijdende partijen die betrokken zijn bij genocide,
misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en ernstige mensenrechtenschendingen.44
In 2016 bedroegen de militaire uitgaven wereldwijd naar schatting € 1.600 miljard.45 Het lijkt erop dat
landen met een lage sociale en economische ontwikkeling, zoals Congo, Myanmar en Tsjaad, relatief veel
militaire uitgaven doen.46 Naar schatting houdt 15 tot 20% van de wereldwijde publieke schuldenlast
verband met militaire uitgaven. Dit versterkt het schadelijke effect van militaire uitgaven omdat de
rentebetalingen door overheden de uitgaven aan gezondheidszorg en scholing overtreffen.47 Daarnaast is
de wapenhandel sterk verbonden met corruptie. Onderzoek van het Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) suggereert dat 40% van alle corruptie in wereldwijde transacties te maken heeft
met wapenhandel.48
De wapenindustrie moet grondig en structureel worden hervormd om ervoor te zorgen dat ten minste:
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•

geen wapens worden geproduceerd die geen onderscheid kunnen maken tussen militairen en de
burgerbevolking;
wapens niet geleverd worden aan repressieve regimes, fragiele staten en strijdende groepen;
corruptie wordt geëlimineerd en transparantie wordt bevorderd; en
de productie en levering van wapens geen belemmering vormt voor een duurzame ontwikkeling in
ontwikkelingslanden.

•
•
•

Zolang deze veranderingen niet doorgevoerd worden in de wapenindustrie, is het van groot belang dat
bankgroepen beleid ontwikkelen om te voorkomen dat ze geld lenen aan, of beleggen in, producenten van
controversiële wapens, zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, kernwapens biologische en chemische
wapens enerzijds en wapenleveranties aan controversiële regimes anderzijds. Dit beleid zou ook toegepast
moeten worden op producten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt
kunnen worden (zogenaamde ‘dual use’ technologie).
3.5.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor deze sector is weergegeven in Tabel 15. In de tabel is ook weergegeven wat het verschil
is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank,
werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid
voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen
meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en rechts met de score voor
SNS.

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

8

10

6

9

8

10

9

-1

0 +
1

0

0

+1

0

0

1 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
landmijnen is onacceptabel.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
clustermunitie is onacceptabel.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
nucleaire wapens in of aan landen die het non-proliferatieverdrag niet
hebben geratificeerd is onacceptabel.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

De Volksbank

Beleidsscores Wapens

ABN Amro

Tabel 15

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

8

10

6

9

8

10

9

-1

0 +
1

0

0

+1

0

0

4 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
nucleaire wapens is onacceptabel.

0.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.8

5 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
chemische wapens is onacceptabel.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6 Productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van)
bacteriologische wapens is onacceptabel.

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Goederen die essentieel zijn voor militaire doeleinden, maar ook kunnen
0.8
worden gebruikt voor civiele eindproducten (‘dual-use’ technologie), worden
beschouwd als militaire goederen indien ze een niet-civiel doeleinde hebben.

1.0

1.0 1.0 0.0 1.0 0.0

8 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen aan landen waartegen een wapenembargo van de
VN dan wel een multilateraal embargo geldt is onacceptabel.

0.8

1.0

1.0 1.0 0.8 1.0 1.0

9 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen is onacceptabel indien er een substantieel risico
bestaat dat de wapens zullen worden gebruikt voor ernstige schending van
mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

0.8

1.0

0.5 0.0 0.8 1.0 1.0

10 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen aan landen die mensenrechten schenden is
onacceptabel.

0.8

1.0

0.5 1.0 0.8 1.0 1.0

11 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen aan conflict- en oorlogsgebieden is onacceptabel.

0.8

1.0

0.0 1.0 0.8 1.0 1.0

12 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
0.8
andere militaire goederen aan landen die gevoelig zijn voor corruptie is
onacceptabel, tenzij de partijen handelen in overstemming met een resolutie
van de Veiligheidsraad.

1.0

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

13 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen aan landen met een falende of fragiele staat is
onacceptabel.

0.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

14 Leverantie van wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en
andere militaire goederen aan landen die een buitenproportioneel deel van
hun begroting aan wapenaankopen besteden is onacceptabel.

0.8

1.0

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

15 Het wapenbeleid kent geen uitzonderingen voor bepaalde beleggingen,
financieringsvormen en/of investeringscategorieën.

0.7

1.0

0.7 1.0 0.8 1.0 1.0

16 Het wapenbeleid kent geen uitzonderingen voor andere niet aan wapens
gerelateerde activiteiten of projecten die door een wapenbedrijf worden
ondernomen.

1.0

1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS
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3.5.3

Analyse beleid wapens

Het beleid voor de wapenindustrie wordt voor alle bankgroepen als minimaal goed beoordeeld, met
uitzondering van ING (voldoende). Toch zijn er ook tussen de goed scorende bankgroepen duidelijke
verschillen. Twee bankgroepen - De Volksbank en Triodos Bank - sluiten alle investeringen in de
wapensector uit vanwege de daarmee verbonden duurzaamheidsrisico’s. Zij krijgen daarvoor de maximale
score (10).
NIBC en Van Lanschot (score 9) sluiten niet alle investeringen in deze sector uit, maar hebben toch een zeer
goed beleid voor de wapenindustrie. Zij benoemen in hun beleid alleen niet de risico’s verbonden aan de
handel in goederen die zowel voor militaire als civiele toepassingen kunnen worden gebruikt.
Het beleid van ABN Amro en Rabobank is goed, ze scoren beide een 8. Voor ABN Amro is dit een
achteruitgang met een punt, omdat het beleid van de bank bij een aantal beoordelingselementen niet geldt
voor vermogensbeheer. Rabobank gaat er daarentegen een punt op vooruit door een herziening van de
vorige beoordeling. Het beleid voor de levering van wapens en militaire goederen naar ‘failed states’ geldt
ook voor vermogensbeheer voor klanten. Dit levert 0,2 punten op, maar door afronding gaat de score 1
punt omhoog. ABN Amro kan het beleid verbeteren door te stoppen met investeren in bedrijven die
betrokken zijn bij de handel en productie in kernwapens en Rabobank kan stappen zetten door het beleid
op het gebied van controversiële wapenhandel uit te breiden, zoals het uitsluiten van de levering van
wapens aan regimes die corrupt zijn of een buitenproportioneel deel van hun begroting aan
wapenaankopen besteden.
ING scoort het laagst (score 6) en heeft het beleid sinds de vorige beleidsupdate niet veranderd. De bank
kan het beleid verbeteren door de eisen met betrekking tot controversiële wapenhandel uit te breiden en
te specificeren. Ook zou ING een einde kunnen maken aan de uitzonderingen die in het beleid worden
gemaakt voor investeringen in bedrijven betrokken bij wapenproductie en wapenhandel, wanneer het gaat
om de financiering van activiteiten van deze bedrijven die niet te maken hebben met controversiële
wapens of controversiële wapenhandel.
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Hoofdstuk 4
4.1
4.1.1

Beoordeling van het bedrijfsvoeringsbeleid

Bonussen
Wat staat er op het spel?

Beloningen voor werknemers binnen een onderneming bestaan steeds vaker uit een vast deel - het
basissalaris - en een variabel deel, dat gekoppeld kan zijn aan de prestaties van een werknemer of het
financiële resultaat van het bedrijf. Hoewel het koppelen van bonussen aan prestaties stimulerend kan
werken, zijn er ook negatieve kanten.
Ten eerste zijn bonussen in de praktijk regelmatig gekoppeld aan indicatoren die niet het belang van de
onderneming als geheel weerspiegelen en zeker niet het bredere maatschappelijke belang op de lange
termijn. Bonussen zijn in de praktijk vaak gekoppeld aan kortetermijndoelstellingen, met de focus op
financiële resultaten en de prestaties van de individuele werknemer.
Ten tweede roept de hoogte van bonussen, met name in de financiële sector, veel maatschappelijke
verontwaardiging op, omdat het verband tussen de maatschappelijke en financiële prestaties van de
onderneming en de hoogte van de bonus afwezig lijkt te zijn. Daarom is het belangrijk om bonussen te
matigen en te koppelen aan niet-financiële criteria, zoals klant- en werknemerstevredenheid en impact op
de maatschappij. Daarnaast is het belangrijk dat het beleid om bonussen te matigen en op duurzame
criteria te baseren niet alleen geldt voor de directies van de bank zelf, maar ook voor de directies van haar
dochterondernemingen
De focus op korte termijndoelen binnen het beloningssysteem wordt door velen beschouwd als één van de
oorzaken van de financiële crisis. De gevolgen van dit risicovolle gedrag worden wereldwijd gevoeld:
onvoldoende geïnformeerde consumenten, organisaties en kleine bedrijven zijn opgezadeld met risicovolle
producten en in de problemen gekomen, waardoor er sprake was van niet-inbare vorderingen, wat leidde
tot een vertrouwenscrisis binnen de financiële sector. Een groot aantal financiële instellingen moest
daarom door hun overheden worden gered en er brak een wereldwijde financiële crisis uit in de periode
2008-2013. Dit leidde tot meer werkloosheid en armoede, niet in de laatste plaats in ontwikkelingslanden.
Burgers, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de politiek bepleiten veelvuldig het matigen van
bonussen, een koppeling van bonussen aan lange termijn doelen, en/of het geheel afschaffen van
bonussen. Door de toenemende aandacht voor de hoogte van bonussen en de relatie met duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zou iedere bankgroep bonussen moeten afschaffen of een
goed, gematigd bonusbeleid moeten ontwikkelen waarin duurzaamheidsdoelstellingen geïntegreerd zijn.
Dit beleid zou ook voor dochterbedrijven en effectenhandelaren (‘risk-takers’) moeten gelden.
Een gematigd bonusbeleid is ook van belang in het kader van SDG 10: Ongelijkheid verminderen.
4.1.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van (inter)nationale standaarden, initiatieven en rapporten van gerenommeerde organisaties zijn
elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen
moeten zijn opgenomen. De score voor dit aspect van de bedrijfsvoering is gebaseerd op de verhouding
tussen het aantal elementen dat in het beloningsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal
aantal elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor dit aspect van de bedrijfsvoering.
De score per element kan variëren van 0 tot 1. Bij de toekenning van scores is ook meegewogen of het
beleid geldt voor de gehele bankgroep en haar dochterondernemingen en betrekking heeft op ten minste:
het bestuur en directie, het senior management en overige, zogenaamde identified staff. De beleidsscore
voor dit aspect van de bedrijfsvoering, berekend door de optelsom van de scores per element te delen door
het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het
toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
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In de tabel is ook weergegeven wat het verschil is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN
Bank en SNS, beide onderdeel van De Volksbank, werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht.
Sinds 2017 geldt het ASN Duurzaamheidsbeleid voor alle merken en alle financiële diensten van De
Volksbank, dus heeft een aparte beoordeling geen meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige
score voor ASN Bank en rechts met de score voor SNS.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit aspect van de bedrijfsvoering is weergegeven in Tabel 16.

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Totaalscore

5

10

4

6

3

10

4

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 +4

0

0

-2

0

-2

1 De bank behoudt zich het recht voor om de bonus terug te vorderen
indien na uitkering blijkt dat deze ten onrechte is uitgekeerd (een
zogenaamde clawback regeling).

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2 De bonus is maximaal 100% van het vaste jaarsalaris.

0.8

1.0

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

3 De bonus is maximaal 20% van het vaste jaarsalaris.

0.8

1.0

0.8

0.9

0.8

1.0

0.6

4 De bonus is maximaal 10% van het vaste jaarsalaris.

0.8

1.0

0.0

0.0

0.6

1.0

0.6

5 De vaste beloning bedraagt maximaal twintig keer het laagste salaris
of het maximum van de laagste salarisschaal in de bankgroep.

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

6 60% van de bonus is gebaseerd op lange termijn doelstellingen (niet
te verwarren met afspraken over uitgestelde betaling van de bonus).

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

n.a.

0.0

7 De bonus is voor ten minste een derde gebaseerd op niet-financiële
criteria.

1.0

n.a.

1.0

1.0

0.0

n.a.

1.0

8 De bonus is voor ten minste twee derde gebaseerd op niet-financiële 0.0
criteria.

n.a.

0.0

0.0

0.0

n.a.

0.0

9 De bonus is gebaseerd op werknemerstevredenheid.

1.0

n.a.

0.0

1.0

0.0

n.a.

0.0

10 De bonus is gebaseerd op klanttevredenheid.

0.0

n.a.

0.6

1.0

0.0

n.a.

0.0

11 De bonus is gebaseerd op de verbetering van de sociale- en milieuimpact van de bedrijfsvoering van de bankgroep.

1.0

n.a.

0.7

0.9

0.0

n.a.

0.0

12 De bonus is gebaseerd op de verbetering van de sociale- en milieuimpact van de leningen en beleggingen van de bankgroep.

0.0

n.a.

0.0

0.0

0.0

n.a.

0.0

Beoordelingselement

Investeringsprincipe

De Volksbank*

Beleidsscores Bonussen

ABN Amro

Tabel 16

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS
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4.1.3

Analyse beleid bonussen

Het beleid van de onderzochte bankgroepen ten aanzien van bonussen loopt wijd uiteen. Het beleid van De
Volksbank en Triodos Bank krijgt de hoogste score: 10. Er wordt door deze bankgroepen geen variabele
beloning uitgekeerd en het hoogste salaris is niet meer dan 20 keer hoger dan het laagste salaris. Bij andere
bankgroepen is de variabele beloning voor de raad van bestuur weliswaar afgeschaft (ABN Amro, Rabobank
en Van Lanschot Kempen) of gemaximeerd op 20% van het jaarsalaris (ING en NIBC) maar dit geldt niet
voor andere topfuncties en voor zogenoemde ‘risk takers’ (effectenhandelaren). Verder worden er bij veel
bankgroepen uitzonderingen toegepast op het bonusbeleid, zoals onderscheid tussen de variabele beloning
voor medewerkers op het hoofdkantoor en (buitenlandse) dochterbedrijven.
Het beleid van de andere bankgroepen op het gebied van bonussen scoort beduidend lager. Het beleid van
NIBC is voldoende (score 6). Bonussen zijn gemaximeerd tot 20% van het jaarsalaris. De helft van de bonus
is gebaseerd op niet-financiële criteria als werknemerstevredenheid, klanttevredenheid en het integreren
van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en het investeringsbeleid. Verbetering van het beleid is mogelijk
door informatie te geven over het verschil tussen de hoogste en laagste salarisschaal binnen de bankgroep
en door in het beloningsbeleid op te nemen dat de variabele beloning mede afhankelijk is van de sociale en
milieu-impact van leningen en beleggingen.
ABN Amro scoort een 5 (twijfelachtig). Dit komt onder meer omdat het beleid voor ‘risk takers’, zoals
effectenhandelaren, niet duidelijk is. Verder ontbreken niet-financiële criteria als klanttevredenheid en de
sociale en milieu-impact van leningen en beleggingen bij de vaststelling van de variabele beloning.
De score van ING is nog steeds onvoldoende (score 4) en gelijk gebleven ten opzichte van de vorige
beleidsupdate. Bij Van Lanschot Kempen gaat de score omlaag van 6 naar 4 vanwege een herzien oordeel
over de inhoud en reikwijdte van het beleid. Het beleid van Rabobank ten aanzien van variabele beloning
scoorde een 5 bij de vorige update, maar is bij deze beleidsupdate omlaag gegaan naar een 3 (ruim
onvoldoende). Het beleid van de drie bankgroepen kan verbeterd worden door voor álle medewerkers in
Nederland de variabele beloning te maximeren op 20% van het jaarsalaris, zonder uitzonderingen.
Daarnaast zouden bonussen duidelijker aan niet-financiële criteria gekoppeld kunnen worden, zoals
werknemerstevredenheid en de sociale en milieu-impact van leningen en beleggingen.

4.2
4.2.1

Transparantie en verantwoording
Wat staat er op het spel?

Iedereen heeft het recht om te weten welke gevolgen activiteiten van bedrijven kunnen hebben op zijn of
haar leven en aan welke risico hij of zij wordt blootgesteld via deze activiteiten. Mensen wier leven wordt
beïnvloed door economische activiteiten, kunnen hun legitieme belangen niet verdedigen als ze niet
volledig geïnformeerd worden over de risico’s die zij lopen door deze activiteiten. Om deze redenen is het
publieke recht op informatie in verschillende internationale instrumenten vastgelegd. Algemene principes
uit deze richtlijnen zijn van toepassing op alle actoren in de maatschappij, wat voor bankgroepen betekent
dat zij transparant zouden moeten zijn over hun investeringen, uitsluitingen, beleid en de uitvoering
daarvan. Ook zouden bankgroepen een klachtenmechanisme moeten hebben voor mensen en organisaties
die negatieve gevolgen ondervinden van de gemaakte keuzes met betrekking tot hun investeringen.
Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat dit niet alleen tot hun morele plicht behoort, maar ook
voordelen op kan leveren, zoals het creëren van vertrouwen en het verkleinen van de kans op corruptie. Als
kapitaalverstrekkers zijn transparantie en verantwoording voor bankgroepen zo mogelijk nog belangrijker
dan voor andere bedrijven. Ze zijn namelijk medeverantwoordelijk voor de sociale en milieugevolgen van
alle economische activiteiten waarin ze investeren. Ze zouden daarom het publiek niet alleen over hun
activiteiten moeten informeren maar ook transparant moeten zijn over in welke bedrijven, overheden en
projecten zij investeren. Voor bankgroepen brengt transparantie ook een groot voordeel, zo kan publieke
bezorgdheid over hun investeringen op tijd worden herkend en opgelost. In 2015 sprak de Tweede Kamer
zich uit voor grotere transparantie voor spaarders door banken waarin zij spaartegoeden investeren.49
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4.2.2

Overzicht elementen en scores

Op basis van internationale standaarden en initiatieven zijn elementen geformuleerd die volgens de Eerlijke
Bankwijzer in het investeringsbeleid van bankgroepen zouden moeten zijn opgenomen. Afhankelijk van de
voor de bank relevante investeringscategorie(ën) waarop het beleid wordt toegepast ligt de score per
element tussen 0,5 en 1. De score voor dit thema is voorts gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
elementen dat in het krediet- en beleggingsbeleid van de bankgroep is opgenomen en het totaal aantal
elementen dat volgens de Eerlijke Bankwijzer relevant is voor het thema. De beleidsscore voor dit thema,
berekend door de optelsom van de scores te delen door het totaal aantal elementen, wordt uitgedrukt in
een rapportcijfer (1 tot 10). Voor meer uitleg over het toekennen van scores zie paragraaf 1.5.
Een gedetailleerd overzicht van de scores voor de inhoud van het investeringsbeleid van de onderzochte
bankgroepen voor dit aspect van de bedrijfsvoering is weergegeven in Tabel 17. In de tabel is ook
weergegeven wat het verschil is met de score in de vorige beleidsupdate (2016). ASN Bank en SNS, beide
onderdeel van De Volksbank, werden bij de vorige beleidsupdate nog apart onderzocht. Sinds 2017 geldt
het ASN Duurzaamheidsbeleid voor alle merken en alle financiële diensten van De Volksbank, dus heeft een
aparte beoordeling geen meerwaarde meer. Links staat het verschil met de vorige score voor ASN Bank en
rechts met de score voor SNS.

Investeringsprincipe

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Beleidsscores Transparantie en verantwoording

ABN Amro

Beoordelingselement

Tabel 17

Totaalscore

5

8

4

3

5

8

6

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 0

0

-1

0

-1

-1

1 De bankgroep beschrijft het eigen financierings- en
investeringsraamwerk ten aanzien van milieu- en sociale kwesties en
geeft inzicht hoe zij zorgt dat leningen en beleggingen aan de
voorwaarden gesteld in het thema- en sectorbeleid voldoen.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 De bankgroep laat het eigen financierings- en investeringsraamwerk
ten aanzien van milieu- en sociale kwesties auditen en publiceert de
resultaten.

1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

3 De bankgroep publiceert namen van overheden waarin wordt
geïnvesteerd.

0.8 1.0 0.0 n.a. 0.0 1.0 1.0

4 De bankgroep publiceert namen van bedrijven waarin wordt
geïnvesteerd.

0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5

5 De bankgroep noemt en beschrijft op haar website alle bedrijven
waaraan zij meer dan $ 1 miljoen krediet heeft verstrekt.

0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

6 De bankgroep maakt de namen van alle projectfinancieringen bekend,
inclusief de informatie vereist door de Equator Principes III.

0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 n.a.

7 De bankgroep publiceert een uitsplitsing van uitstaande kredieten en
beleggingen naar regio, grootte en sector (in lijn met GRI FSSD FS6).

1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

8 De bankgroep publiceert een uitsplitsing van haar krediet- en
beleggingsportfolio in kruistabellen waarin de industrie- en de
regiodata gecombineerd zijn.

0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 n.a. 0.7
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ABN Amro

De Volksbank*

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Beoordelingselement

Investeringsprincipe
Totaalscore

5

8

4

3

5

8

6

Verandering in totaalscore sinds de vorige beleidsupdate (2016)

0

0 0

0

-1

0

-1

-1

9 De bankgroep publiceert een uitsplitsing van kredieten en beleggingen
die voldoende gedetailleerd is, bijvoorbeeld op basis van de eerste
twee getallen van de NACE en ISIC bedrijfsindeling.

1.0 0.6 0.8 0.5 0.8 n.a. 0.7

10 De bankgroep publiceert een uitsplitsing van kredieten en beleggingen
die voldoende gedetailleerd is, bijvoorbeeld op basis van de eerste vier
getallen van de NACE en ISIC bedrijfsindeling.

0.0 0.6 0.8 0.0 0.8 n.a. 0.0

11 De bankgroep publiceert het aantal bedrijven waarmee interactie is
geweest over sociale en milieuonderwerpen (in lijn met GRI G4 FSSD
FS10).

1.0 0.6 0.6 0.0 0.8 0.7 0.8

12 De bankgroep publiceert de namen van de bedrijven waarmee
interactie is geweest over sociale en milieuonderwerpen.

0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5

13 De bankgroep publiceert de resultaten van de interactie met bedrijven, 0.8 0.6 0.0 0.0 0.6 0.7 0.8
inclusief de besproken onderwerpen, doelen en deadlines.
14 De bankgroep publiceert de namen van bedrijven die zijn uitgesloten
van leningen en beleggingen wegens duurzaamheidskwesties, inclusief
de reden voor uitsluiting.

0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7

15 De bankgroep publiceert een stemverslag.

0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8

16 De bankgroep publiceert een duurzaamheidsverslag dat eventueel (een 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
aantal) rapportage-elementen uit de GRI Standaarden bevat.
17 De bankgroep publiceert een duurzaamheidsverslag dat is opgesteld in
overeenstemming met de (Core of Comprehensive optie) van de GRI
Standaarden.

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

18 Het duurzaamheidsverslag van de bankgroep wordt extern
geverifieerd.

1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

19 De bankgroep rapporteert over het gevoerde overleg met
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

20 De bankgroep ontwikkelt of neemt deel aan effectieve
klachtenmechanismen op operationeel niveau voor individuen en
gemeenschappen die mogelijk slachtoffer zijn van
mensenrechtenschendingen waar de bankgroep bij betrokken is.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

21 De bankgroep rapporteert over klachtenprocedures, inclusief de
resultaten en de voortgang ervan.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 De bankgroep verbindt zich aan het respecteren van en samenwerken
met gerechtelijke en buitengerechtelijke klachtenmechanismen, al dan
niet opgezet door de staat wanneer zaken waarbij het betrokken is
voor een dergelijk mechanisme gebracht worden.

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* linker kolom: verschil met beleidsupdate 2016 ASN Bank; rechter kolom: verschil met beleidsupdate 2016 SNS
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4.2.3

Analyse beleid transparantie en verantwoording

Voor alle bankgroepen geldt dat zij hun transparantie over leningen en beleggingen, alsmede hun
verantwoording over de uitvoering van hun verantwoord krediet- en beleggingsbeleid nog kunnen
verbeteren, zodat klanten en externe stakeholders weten wat de banken doen en opdat eventuele klachten
gehoord worden en opvolging krijgen.
De Volksbank en Triodos Bank krijgen de score goed (8) voor transparantie en verantwoording. Triodos
Bank gaat er ten opzichte van de vorige beleidsupdate (2016) met 1 punt op achteruit omdat het niet
voldoet aan de nieuwe verwachtingen van de Fair Finance Guide International methodologie ten aanzien
van klachtenprocedures voor niet-klanten, zoals het hebben van een klachtenmechanisme dat open staat
voor klanten, en rapportage over de voortgang van lopende klachtenprocedures. De Volksbank heeft wel
een klachtenmechanisme dat expliciet open staat voor niet-klanten. Voor Triodos Bank geldt als
verbeterpunt dat ze zich, indien niet-klanten het hogerop zoeken, committeert aan externe
klachtenprocedures zoals arbitrage door het Nationaal Contactpunt OESO richtlijnen (NCP). ABN Amro en
De Volksbank zijn tot nu toe de enige bankgroepen die op hun websites verklaren zich te houden aan
eventuele bemiddeling door het NCP.
Van Lanschot Kempen scoort voldoende (score 6) op het gebied van transparantie en verantwoording. Deze
bankgroep zou het beleid kunnen verbeteren door klachtenprocedures te ontwikkelen voor personen of
gemeenschappen die negatieve gevolgen ondervinden van een investering.
Het beleid van ABN Amro en Rabobank (beide score 5), ING (score 4) en NIBC (score 3) op het gebied van
transparantie en verantwoording is twijfelachtig tot ruim onvoldoende. Voor deze vier bankgroepen geldt
dat ze hun beleid kunnen verbeteren door de namen van bedrijven en (indien van toepassing) overheden te
publiceren waarin wordt belegd. Verder kunnen de bankgroepen hun beleid verbeteren door te
rapporteren over de voortgang van lopende klachtenprocedures en door zich te verbinden aan externe
klachtenmechanismen.
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Hoofdstuk 5
5.1
5.1.1

Beoordeling van het beleid per bankgroep

ABN Amro
Profiel

ABN Amro Bank N.V. (ABN Amro) is een wereldwijd opererende bankgroep met de hoofdvestiging in
Nederland. ABN Amro biedt bankdiensten aan particuliere, private en zakelijke klanten, voornamelijk in
Nederland, en daarbuiten een selectief aantal internationale activiteiten.50 ABN Amro opereert wereldwijd
in meer dan 16 landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong en de Verenigde Staten.51
56,3% Van de aandelen van ABN Amro wordt beheerd door NL Financial Investments (NLFI), namens de
Nederlandse overheid (waarvan 49,9% directe aandelen en 6,4% via certificaten). De resterende 43,7% van
de aandelen zijn in handen van institutionele en particuliere beleggers en worden beheerd door ‘Stichting
Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group’ (STAK AAG).52 Deelname in ABN Amro is mogelijk
door de aankoop van beleggingscertificaten die worden uitgegeven door STAK AAG en zijn genoteerd op de
Amsterdamse beurs.53
In Nederland opereert ABN Amro onder de volgende merknamen: ABN Amro, ALFAM, Alpha Credit
Nederland, Credivance, Defam, Direktbank, Florius, Greenloans, International Card Services, en MoneYou.
De laatste is ook actief in België, Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast opereert ABN Amro in Frankrijk en
Duitsland onder de naam Banque Neuflize, en in Duitsland ook onder de naam Bethmann Bank.54
Eind 2017 had ABN Amro wereldwijd 19.954 werknemers in dienst (gemeten in fte), waarvan 16.269
werkzaam in Nederland.55 In 2017 bedroegen de totale inkomsten € 9,3 miljard, waarvan € 7,2 miljard
afkomstig uit Nederland, en bedroegen de tegoeden van klanten in totaal € 236,7 miljard.56
5.1.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 18 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor ABN Amro. Zoals te
zien in de tabel is ABN Amro actief in de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden
beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1).
Tabel 18

Analyse relevante investeringscategorieën ABN Amro

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan bedrijven)

Beleggingen op de balans

Staatsobligaties

Hypotheken

101,1

% Relevant
25,7%

8,1%

Aandelen en bedrijfsobligaties

1,6

0,4%

Derivaten

9,8

2,5%

Vastgoed en effecten

1,26

0,3%

Overige/niet gedefinieerd

59,5

15,1%

152,7

38,8%

35,4

9,0%

Totale balans

393,2

100,0%

Beheerd vermogen

316,0

Ander vermogen op de balans

Ja
Ja

31,9

Hypotheekleningen

Vermogensbeheer voor klanten

Waarde eind
2017 (€ miljard)

Ja

Ja

Bron: ABN AMRO (2018, maart), Annual Report 2017, p. 15, 17, 105, 182, 222, 231-232.
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5.1.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 19 staan de scores voor ABN Amro, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering. De scores
in de huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige beleidsupdate om de
scores van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 19

Overzicht beleidsscores ABN Amro

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

92%

8

9

94%

8

0

1

1

Belastingen

4

86%

4

3

100%

3

1

0

2

Corruptie

8

86%

7

7

95%

6

1

0

2

Dierenwelzijn

7

100%

7

6

94%

5

2

0

3

Gendergelijkheid

1

63%

1

1

88%

2

1

1

0

Klimaatverandering

4

76%

3

4

75%

3

0

2

2

Mensenrechten

9

100%

9

9

100%

9

0

0

0

Natuur

7

90%

6

7

81%

6

0

1

8

Bosbouw

7

90%

6

7

88%

6

0

0

1

Financiële sector

4

64%

3

4

67%

3

0

1

0

Visserij

4

96%

4

4

96%

4

0

0

0

Voeding

8

92%

8

8

89%

7

1

0

5

Wapens

9

98%

9

9

89%

8

1

0

7

Bonussen

6

89%

5

6

89%

5

0

1

1

Transparantie en
verantwoording

5

98%

5

5

96%

5

0

3

1

Reikwijdte van
beleid (%)

9

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Arbeidsrechten

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Scores 2016

Thema’s

Sectoren

Bedrijfsvoering
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5.1.4

Toelichting scores ABN Amro

Tabel 20 geeft een toelichting op de scores van ABN Amro.
Tabel 20
Onderwerp

Score

Toelichting scores ABN Amro

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

8

Het beleid van ABN Amro voor arbeidsrechten is goed (score 8). De bankgroep
verwacht van bedrijven die zij financiert of waarin zij investeert dat zij zich houden
aan de vier fundamentele arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie
ILO (vrijheid van organisatie en het recht op collectieve loononderhandeling; geen
gedwongen of dwangarbeid; geen kinderarbeid; en vrijwaring van discriminatie).
Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat ze beleid hebben voor gezondheid en
veiligheid op de werkvloer en zich houden aan de normen voor maximum
werktijden. Bedrijven dienen een managementsysteem in te voeren om te
monitoren of arbeidsnormen worden nageleefd. ABN Amro kan het beleid
verbeteren door het recht op een leefbaar loon en de gelijke behandeling van
migrantenarbeid op te nemen in het beleid. Ook mist in het beleid dat bedrijven
waarin ABN Amro investeert naleving van arbeidsnormen opnemen in contracten
met toeleveranciers.

Belastingen

3

Het beleid van ABN Amro voor belastingen is ruim onvoldoende (score 3). De
bankgroep rapporteert over haar eigen belastingbetalingen maar niet voor elk land
waarin het actief is. De bank verlangt niet van bedrijven om per land waarin het
actief is openheid van zaken te geven over inkomsten, kosten en winstcijfers, en
belastingbetalingen aan en subsidies van overheden. Ook vereist de bank niet dat
bedrijven een managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen
ondernemen als medewerkers zich schuldig maken aan belastingontduiking. Er is wel
beleid dat er geen bedrijfsconstructies mogen worden opgezet met als voornaamste
doel om belastingvoordeel te behalen. ABN Amro wil bedrijven daar ook niet over
adviseren.

Corruptie

6

Het beleid van ABN Amro voor corruptie is voldoende (score 6). Bij de beoordeling
van klanten en toetsing van financiële transacties, hanteert ABN Amro relevante
internationale standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering
van criminele of terroristische organisaties en personen, zoals FATF (Financial Action
Task Force on Money Laundering) en de Wolfsberg Principles. ABN Amro verbiedt
elke vorm van omkoping, corruptie en fraude en verwacht dit ook van bedrijven
waarin ze investeert. De bank verwacht ook van bedrijven dat ze een
managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen ondernemen als
medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan corruptie. De bank verlangt
niet van bedrijven dat zij publiekelijk hun volledige eigendomsstructuur kenbaar
maken. Ook verwacht de bankgroep niet van bedrijven dat zij publiekelijk
verantwoording afleggen over hun lobbypraktijken ter beïnvloeding van
(internationale) wet- en regelgeving.

Dierenwelzijn

5

Het beleid van ABN Amro voor dierenwelzijn is twijfelachtig (score 5). ABN Amro
onderschrijft de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. De bankgroep financiert of
investeert niet in bedrijven die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica of
betrokken zijn bij de productie en handel in bont. Het gebruik van proefdieren voor
de ontwikkeling van medicijnen is wel toegestaan, mits bedrijven zoeken naar
alternatieven en de zogenoemde 3V strategie hanteren (vervangen, verminderen en
verfijnen). De bank verwacht van bedrijven dat zij dierenwelzijn garanderen bij de
huisvesting van boerderijdieren en stimuleert het gebruik van keurmerken op het
gebied van dierenwelzijn. Bedrijven dienen terughoudend te zijn bij het gebruik van
antibiotica. Verder dient veetransport te worden beperkt tot maximaal 8 uur.
Genetische modificatie van dieren voor commerciële doeleinden is niet toegestaan
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maar genetische modificatie van dieren is niet in het geheel verboden: genetische
modificatie van dieren voor medische doeleinden is wel toegestaan. ABN Amro heeft
geen beleid ten aanzien van zeer beperkende huisvesting of het gebruik van
antibiotica in de intensieve veehouderij. Ook is er geen beleid voor dierenwelzijn bij
investeringen in bedrijven die zich bezighouden met de inzet van (wilde) dieren in
circussen of dolfinaria. Ook verlangt ABN Amro niet van bedrijven dat zij
dierenwelzijn opnemen in hun inkoopbeleid en in contracten met toeleveranciers.

Gendergelijkheid

2

Het beleid van ABN Amro op het gebied van gendergelijkheid is slecht (score 2). ABN
Amro legt geen streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan bedrijven die zij
financiert of waarin ze investeert. Bij projectfinanciering wordt van bedrijven
verwacht dat zij beleid hebben voor gelijke beloning van vrouwen maar dit heeft
geen aandacht in de eigen bedrijfsvoering of in andere vormen van financiële
dienstverlening. Een verbeterpunt is zerotolerance ten opzichte van discriminatie op
basis van gender. Voor de eigen bedrijfsvoering heeft de bankgroep als doelstelling
dat in de top (directie en senior management) minimaal 30% vrouwen zijn
vertegenwoordigd en 35% van de hogere en middenmanagementfuncties door
vrouwen wordt bekleed. Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. Op dit moment
bestaat 25% van de top uit vrouwen en 28% van het hogere en middenmanagement.
De Raad van Toezicht bestaat voor 40% uit vrouwen. ABN Amro voert een
diversiteitsbeleid, en biedt trainingsprogramma’s en coaching aan om participatie
van vrouwen binnen de (sub)top te stimuleren.

Klimaatverandering

3

Het beleid van ABN Amro op het gebied van klimaatverandering is ruim onvoldoende
(score 3). De bankgroep rapporteert over de CO2-uitstoot met betrekking tot
investeringen in vastgoed en hypotheekfinancieringen maar nog niet over alle
investeringen. ABN Amro heeft geen meetbare doelstellingen geformuleerd om de
door de bank gefinancierde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook is het
beleid ontoereikend omdat het ontbreekt aan de verwachting dat bedrijven
bijdragen aan een transitie naar een broeikasgas-arme economie. Voor de eigen
bedrijfsvoering zijn wel reductiedoelstellingen vastgesteld (in 2020 20% minder
uitstoot in vergelijking met het niveau van 1990). Daarnaast verwacht ABN Amro dat
bedrijven de uitstoot van broeikasgassen rapporteren en reduceren. ABN Amro
investeert niet meer in nieuwe, maar sluit in haar beleid bestaande kolenmijnen en
kolencentrales niet uit. De bankgroep heeft geen beleid waarin fossiele brandstoffen
(stapsgewijs) worden uitgefaseerd, maar de bank investeert niet in de meest
controversiële vormen van oliewinning, zoals teerzandolie. Ook verwacht de
bankgroep van bedrijven dat zij veengrond en andere gebieden met hoge
koolstofvoorraden beschermen, dat de productie van biomassa voldoet aan de 12
principes van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) en dat CO2compensatie is gecertificeerd volgens de Gold Standard.

Mensenrechten

9

Het mensenrechtenbeleid van ABN Amro is zeer goed (score 9) en heeft aandacht
voor de eigen bedrijfsvoering en voor de bedrijven die de bank financiert. De bank
verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human
Rights hanteren ter voorkoming van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen,
en klachtenprocedures opstellen en genoegdoening garanderen indien sprake is van
mensenrechtenschendingen. In het beleid is speciale aandacht voor de rechten van
kinderen en vrouwen. Bedrijven moeten bij landverwerving uitgaan van het principe
van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and
Informed Consent - FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers. ABN
Amro vindt ook dat bedrijven mensenrechtenbeleid moeten integreren in het
inkoopbeleid en de bedrijfsvoering maar stelt niet als eis dat dit moet worden
vastgelegd in contracten met toeleveranciers.

Natuur

6

Het beleid van ABN Amro voor natuur is voldoende (score 6). De bankgroep
verwacht van bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de
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bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, op
basis van internationale standaarden. Genetische modificatie van dieren voor
commerciële doeleinden is niet toegestaan maar genetische modificatie is niet in het
geheel verboden. Bij projectfinanciering past de bankgroep de Equator Principles
toe, die onder andere voorschrijven dat de introductie van invasieve soorten in
ecosystemen moet worden voorkomen, het maken van een
milieueffectenrapportage verplicht stelt en verwacht dat natuurbescherming
onderdeel is van het inkoopbeleid en eisen aan toeleveranciers. Deze richtlijnen zijn
geen onderdeel van het beleid voor andere vormen van financiële dienstverlening,
zoals kredietverlening en vermogensbeheer. ABN Amro besteedt in haar beleid nog
geen aandacht aan het voorkomen van waterschaarste door bedrijven die zij
financiert of waarin ze investeert.

Sectoren
Bosbouw

6

Het beleid van ABN Amro voor de bosbouw- en houtsector is voldoende (score 6).
De bankgroep financiert of investeert niet in ondernemingen die zich schuldig maken
aan niet-duurzame, illegale en ongecertificeerde houtkap of handel. Verwerkers,
zoals pulp- en papierbedrijven dienen gebruik te maken van hoogwaardige
milieuvriendelijke technologie. Bedrijven moeten de rechten van lokale en inheemse
gemeenschappen op een eerlijk en gelijkwaardig gebruik van bossen respecteren en
conflicten over landrechten vermijden door het principe van vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers te hanteren. Naast FSC
accepteert ABN Amro ook PEFC als certificeringssysteem. PEFC biedt volgens natuuren milieuorganisaties echter onvoldoende waarborgen voor duurzame bosbouw. De
bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze een duurzaamheidsrapportage
publiceren maar stelt niet als eis dat bedrijven rapporteren volgens de richtlijnen van
het Forest Footprint Disclosure (FFD) project.

Financiële sector

3

ABN Amro heeft ruim onvoldoende beleid voor de financiële sector (score 3). Van de
financiële instellingen waaraan leningen worden verstrekt en waarin wordt belegd,
wordt niet verwacht dat ze beleid op het gebied van belastingontwijking en
verantwoord krediet- en beleggingsbeleid hebben. Financiële instellingen waarin
wordt belegd in het kader van vermogensbeheer, dienen internationale standaarden
te onderschrijven als de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de
Equator Principles, de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde
Naties en UN Global Compact. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren.

Visserij

4

Het beleid van ABN Amro voor de visserijsector is onvoldoende (score 4). ABN Amro
heeft in haar beleid geen criteria op het gebied van overbevissing en bijvangst
opgenomen. Ook ander relevant sectorbeleid ontbreekt zoals een verbod op het
varen onder ‘flags of convenience’ (waardoor illegaal, ongereguleerd en
ongedocumenteerd vissen mogelijk is) en het tegengaan van ‘spookvisserij’ (vissen
en andere zeedieren die in netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt).
Wel vindt de bank het gebruik van schadelijke vistechnieken onacceptabel en
stimuleert het gebruik van ASC en MSC-certificering. Ook wordt van bedrijven
verwacht dat ze sociale, economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid
integreren. Ook worden ze geacht een duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Voeding

7

Het beleid van ABN Amro voor landbouw en voeding is ruim voldoende (score 7). De
bankgroep verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele
arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie
en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid;
geen kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Ook dienen zij bij de verwerving
van grondstoffen conflicten over landrechten vermijden door het principe van
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vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed
Consent - FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers te hanteren.
De ABN Amro verwacht ook van bedrijven dat zij rekening houden met de
bescherming van kwetsbare ecosystemen en zich houden aan internationale
standaarden voor de productie en handel in GMO’s. Er worden specifieke eisen
gesteld aan de productie van cacao, palmolie, soja, koffie en suiker. De bankgroep
heeft aandacht voor dierenwelzijn bij boerderijdieren en veetransport dient te
worden beperkt tot acht uur. Ook dienen bedrijven terughoudend te zijn met het
gebruik van antibiotica. ABN Amro besteedt in haar beleid onvoldoende aandacht
aan het tegengaan van extreem beperkende huisvesting bij boerderijdieren of het
voorkomen van waterschaarste door bedrijven die zij financiert of waarin ze
investeert.

Wapens

8

Het beleid van ABN Amro voor wapenproductie- en handel is goed (score 8).
Producenten van controversiële wapens en bedrijven die conventionele wapens
leveren aan dictaturen, corrupte regimes, regimes die betrokken zijn bij
mensenrechtenschendingen of een buitenproportioneel deel van hun begroting aan
wapenaankopen besteden zijn uitgesloten van financiering. Dit geldt ook voor de
levering van onderdelen of systemen die essentieel zijn voor militaire doeleinden,
maar ook kunnen worden gebruikt voor civiele eindproducten (‘dual-use’
technologie).

Bonussen

5

Het beloningsbeleid van ABN Amro is twijfelachtig (score 5). De Raad van Bestuur en
een deel van het senior management krijgen geen bonussen uitgekeerd. Voor ‘risk
takers’ is het beleid niet duidelijk. De helft van de bonus is gebaseerd op nietfinanciële criteria als werknemerstevredenheid en op het integreren van
duurzaamheid in de bedrijfsvoering en het investeringsbeleid, maar niet op basis van
klanttevredenheid. Het hoogste salaris bij ABN Amro is meer dan twintig keer hoger
dan het laagste salaris.

Transparantie en
verantwoording

5

Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort ABN Amro twijfelachtig
(score 5). De bankgroep publiceert over de inhoud en resultaten van het
duurzaamheidsbeleid en legt daarover verantwoording af in het jaarverslag. De
bankgroep geeft inzicht in de regio’s en sectoren waarin het investeert. Ook
publiceert ABN Amro de namen van overheden waarin het belegt maar niet de
namen van bedrijven waarin het investeert. De bankgroep geeft aan met hoeveel
bedrijven interactie is geweest over sociale en milieuonderwerpen (engagement).
Namen van de betreffende bedrijven worden niet gepubliceerd, ook niet van
bedrijven die op voorhand of na een engagementtraject zijn uitgesloten van
financiering of belegging. Ook wordt er geen informatie gegeven over het
stemgedrag van ABN Amro tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven
waarin de bankgroep investeert. ABN Amro heeft een klachtenprocedure die ook
voor derden toegankelijk is en verklaart zich te houden aan eventuele arbitrage door
het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen. Een verbeterpunt is te rapporteren over
lopende klachtenprocedures.

Bedrijfsvoering

5.2
5.2.1

De Volksbank
Profiel

De Volksbank N.V. (“De Volksbank”) is een Nederlandse bankgroep gericht op hypotheekfinanciering,
betaalrekeningen en spaarproducten voor particuliere klanten.57 De Volksbank is vooral actief in Nederland
en heeft 3,1 miljoen klanten, van wie 1,4 miljoen klanten met een rekening-courant.58 Buiten Nederland
heeft De Volksbank klanten in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en overige landen binnen de Europese
Unie.59
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Tussen 2006 en 2013 was het voormalige moederbedrijf van De Volksbank, SNS Reaal (nu SRH N.V.), een
beursgenoteerde onderneming. Als onderdeel van een herstructureringsplan werd SNS Reaal in 2013
genationaliseerd en werden de aandelen ondergebracht bij NL Financial Investments (NLFI). In 2015
werden de aandelen van SNS Reaal in SNS Bank overgebracht naar NFLI en werden de
verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal verkocht.60 Op 31 december 2016 fuseerden de bankdochters ASN
Bank en RegioBank samen met SNS Bank tot één juridische eenheid en werd de naam van SNS Bank N.V.
veranderd in De Volksbank. ASN Bank, RegioBank en SNS zijn nu merken van de Volksbank.61
De Volksbank opereert onder vier merknamen: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Samen leveren
deze dochterbedrijven bankdiensten en investeringsproducten voor een brede klantengroep.62
ZwitserlevenBank, een samenwerking tussen de Volksbank en pensioenverzekeraar Zwitserleven
(onderdeel van Vivat), is in 2017 opgehouden te bestaan.63
Eind december 2017 had de Volksbank 3,231 werknemers (gemeten in fte).64 In 2017 bedroegen de totale
inkomsten € 1 miljard en bedroegen de tegoeden van klanten € 36,6 miljard.65
5.2.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 21 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor de Volksbank. Zoals
te zien in de tabel is de Volksbank actief in de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden
beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1).
Tabel 21

Analyse relevante investeringscategorieën De Volksbank
Waarde eind
2017 (€ miljard)

%

Relevant

2,6

4,2%

Ja

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan
bedrijven)

Beleggingen op de balans

Staatsobligaties

3,5

5,8%

Aandelen en bedrijfsobligaties

0,8

1,4%

Derivaten

1,1

1,8%

4,3

7,0%

45,8

75,2%

2,8

4,5%

60,9

100%

Ja
Ja

Vastgoed en effecten
Overige/niet gedefinieerd
Hypotheken

Hypotheekleningen
Ander vermogen op de balans
Totale balans

Vermogensbeheer voor klanten Beheerd vermogen

1,0

Ja

Bron: De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 117, 128-130, 186, 203.

5.2.3

Overzicht beleidsscores

In de vorige beleidsupdate werden ASN Bank en SNS nog apart beoordeeld. In de beleidsupdate van 2018 is
dat niet meer het geval. ASN Bank heeft geen aparte bankvergunning meer. Alle merken van de vroegere
SNS Bank N.V. vallen nu onder de bankvergunning van De Volksbank. Bovendien wordt sinds 2017 het
Duurzaamheidsbeleid van ASN Bank toegepast op alle merken van De Volksbank. Dit geldt ook voor
vermogensbeheer voor klanten. Bij de vorige beleidsupdate gold het duurzame investeringsbeleid van
Actiam voor de door SNS beleggingsfondsen.
In Tabel 22 en Tabel 23 staan de scores voor De Volksbank, per thema, sector en aspect van de
bedrijfsvoering. De scores in de huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de
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huidige beleidsupdate om de scores van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste
drie kolommen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat bij de vorige beleidsupdate ASN Bank en SNS
apart zijn beoordeeld.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 22

Overzicht beleidsscores De Volksbank (ASN)

Totale score

Inhoud van beleid

Reikwijdte van
beleid (%)

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

Veranderingen

Reikwijdte van
beleid (%)

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Arbeidsrechten

10

100%

10

10

100%

10

0

0

0

Belastingen

6

100%

6

8

91%

7

1

3

0

Corruptie

8

100%

8

9

100%

9

1

2

0

Dierenwelzijn

9

100%

9

10

100%

10

1

1

0

Gendergelijkheid

5

88%

4

5

90%

5

1

3

1

Klimaatverandering

9

100%

9

9

100%

9

0

1

0

Mensenrechten

9

100%

9

10

100%

10

1

1

0

Natuur

9

100%

9

9

100%

9

0

0

0

Bosbouw

7

81%

6

7

100%

7

1

2

0

Financiële sector

9

69%

6

9

100%

9

3

8

0

Visserij

7

69%

7

9

100%

9

2

4

0

Voeding

8

100%

8

9

100%

9

1

2

0

Wapens

10

100%

10

10

100%

10

0

0

0

Bonussen

10

100%

10

10

100%

10

0

0

0

Transparantie en verantwoording

9

84%

8

10

80%

8

0

1

8

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering
Thema’s

Sectoren

Bedrijfsvoering
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Tabel 23

Overzicht beleidsscores De Volksbank (SNS)

Totale score

Inhoud van beleid

Reikwijdte van
beleid (%)

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

Veranderingen

Reikwijdte van
beleid (%)

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Arbeidsrechten

10

99%

10

10

100%

10

0

1

0

Belastingen

8

97%

7

8

91%

7

0

4

3

Corruptie

9

97%

9

9

100%

9

0

1

1

Dierenwelzijn

9

100%

9

10

100%

10

1

11

0

Gendergelijkheid

1

75%

1

5

90%

5

4

8

0

Klimaatverandering

10

75%

9

9

100%

9

0

8

1

Mensenrechten

9

75%

9

10

100%

10

1

2

0

Natuur

10

89%

9

9

100%

9

0

3

2

Bosbouw

9

97%

8

7

100%

7

1

2

3

Financiële sector

7

97%

6

9

100%

9

3

10

0

Visserij

8

87%

7

9

100%

9

2

8

1

Voeding

10

91%

9

9

100%

9

0

5

3

Wapens

9

91%

9

9

100%

10

1

6

0

Bonussen

10

91%

6

10

100%

10

4

7

0

Transparantie en verantwoording

9

91%

8

10

80%

8

0

2

3

’Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Thema’s

Sectoren

Bedrijfsvoering

5.2.4

Toelichting scores De Volksbank

Tabel 24 geeft een toelichting op de scores van De Volksbank.
Tabel 24
Onderwerp

Score

Toelichting scores De Volksbank

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

10

Het beleid van De Volksbank voor arbeidsrechten is uitstekend (score 10). Het beleid
is gebaseerd op de arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO en
op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In het beleid bestaat er
speciale aandacht voor vrouwen, kinderen en migrantenarbeid. Ook is er sprake van
een sterk inkoopbeleid en wordt verwacht dat afspraken over
arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in contracten met toeleveranciers.
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Belastingen

7

Het beleid van De Volksbank voor het thema belastingen is ruim voldoende (score 7).
De bankgroep werkt niet mee aan transacties gericht op belastingontwijking en
verwacht dit ook van bedrijven en instellingen waarin het belegt of die door de bank
worden gefinancierd. Ondernemingen die betrokken zijn bij corruptie en die zich
bezighouden met belastingontwijking worden uitgesloten. De Volksbank verwacht
van bedrijven waarin ze investeert in het kader van vermogensbeheer voor klanten
dat zij openheid van zaken geven over eventuele afspraken met
belastingautoriteiten (‘tax rulings’). Voor verbetering vatbaar is dat De Volksbank
van ondernemingen die zij financiert of waarin ze investeert verlangt dat ze
transparant zijn over hun eigendomsstructuur en criteria met betrekking tot
belastingbetalingen opnemen in contracten met toeleveranciers.

Corruptie

9

Het beleid van De Volksbank voor corruptie is zeer goed (score 9). Bij de beoordeling
van klanten en toetsing van financiële transacties, hanteert De Volksbank relevante
internationale standaarden, zoals de Wolfsberg Principles, ter voorkoming van
witwaspraktijken en de financiering van criminele of terroristische organisaties en
personen. De Volksbank verwacht van bedrijven dat ze corruptiepraktijken actief
tegengaan en dat klokkenluiders die vermeende corruptie aankaarten, worden
beschermd. Ook dienen bedrijven publiekelijk verantwoording af te leggen over hun
lobbypraktijken ter beïnvloeding van (internationale) wet- en regelgeving. Bedrijven
dienen anti-corruptiebeleid ook op te nemen in hun inkoopbeleid en in contracten
met toeleveranciers. Voor verbetering vatbaar is dat De Volksbank van
ondernemingen waarin ze investeert verlangt dat ze transparant zijn over hun
eigendomsstructuur.

Dierenwelzijn

10

Het beleid van De Volksbank voor dierenwelzijn is uitstekend (score 10).
De Volksbank onderschrijft de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. Bedrijven
die actief zijn in dieronvriendelijke bio-industrie, betrokken zijn bij bontproductie- en
handel en gebruik maken van proefdieren voor niet-medische doeleinden worden
van financiering uitgesloten, tenzij dierproeven voor cosmetica wettelijk verplicht
zijn. In dat geval dienen bedrijven te investeren in alternatieve testmethoden. Het
gebruik van GMO’s is alleen toegestaan voor de ontwikkeling van medicijnen. Van
veehouderijbedrijven en viskwekerijen wordt verwacht dat zij gebruik maken van
certificeringssystemen op het gebied van dierenwelzijn, maximale transporttijden
hanteren (acht uur) en terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica. ASN Bank
investeert niet in dierentuinen, dolfinaria of circussen.

Gendergelijkheid

5

Het beleid van De Volksbank op het gebied van gendergelijkheid is twijfelachtig
(score 5). De Volksbank stelt zich ten doel dat 40% van de Raad van Toezicht uit
vrouwen bestaat en heeft 40% vrouwenparticipatie in de directie gerealiseerd. De
Volksbank heeft geen doelstellingen t.a.v. vrouwenparticipatie in seniortopfuncties
opgenomen in het investeringsbeleid. Het mensenrechtenbeleid van De Volksbank
omvat zerotolerance t.o.v. seksuele en andere vormen van intimidatie. Bij
projectfinanciering wordt van bedrijven verwacht dat zij beleid hebben voor gelijke
beloning van vrouwen. Dit geldt niet voor andere vormen van financiële
dienstverlening, zoals kredietverlening en vermogensbeheer. De beheerder van de
ASN Beleggingsfondsen stemt op aandeelhoudersvergaderingen tegen de
benoeming van directieleden of commissarissen als dit ertoe leidt dat meer dan 70%
van de directieleden of raad van commissarissen uit hetzelfde geslacht bestaat.

Klimaatverandering

9

Het beleid van De Volksbank op het gebied van klimaatverandering is zeer goed
(score 9). De Volksbank heeft als doelstelling dat al haar investeringen in 2030 netto
klimaatneutraal zijn en rapporteert over de CO 2 uitstoot van leningen en
beleggingen. Ook heeft de bank samen met andere Nederlandse banken en
verzekeraars de ‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend, waarmee zij zich verbindt aan
de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 en 100% in 2050. Er is sprake van een
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doelbewuste keuze voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen en een
broeikasgasarme economie. De Volksbank sluit investeringen in steenkool, olie en
gas volledig uit en investeert ook niet in eerste generatie biobrandstoffen.
Veengrond en andere gebieden met hoge koolstofvoorraden mogen niet worden
omgezet in landbouwgrond. Bij CO2-compensatie door bedrijven waarin de
Volksbank investeert is niet vereist dat de investeringen worden gecertificeerd
volgens de Gold Standard.

Mensenrechten

10

Het mensenrechtenbeleid van De Volksbank is uitstekend (score 10). De bank
verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human
Rights hanteren ter voorkoming van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen,
klachtenprocedures opstellen en genoegdoening garanderen indien sprake is van
mensenrechtenschendingen. In het beleid is speciale aandacht voor de rechten van
kinderen en vrouwen. Bedrijven moeten bij landverwerving uitgaan van het principe
van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and
Informed Consent - FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers. De
Volksbank vindt ook dat bedrijven mensenrechtenbeleid moeten integreren in het
inkoopbeleid en de bedrijfsvoering en vastleggen in contracten met
toeleveringsbedrijven.

Natuur

9

Het beleid van De Volksbank voor het thema natuur is zeer goed (score 9).
De Volksbank heeft beleid ter bescherming van kwetsbare natuurgebieden en
ecosystemen, en bescherming van bedreigde planten- en diersoorten, gebaseerd op
internationale standaarden en verdragen. Bedrijven betrokken bij genetische
modificatie van planten en dieren worden uitgesloten van investering. Ook dienen
bedrijven de introductie van invasieve soorten in ecosystemen te voorkomen.
Verder stelt De Volksbank een milieueffectenrapportage verplicht en verwacht van
bedrijven dat natuurbescherming onderdeel is van het inkoopbeleid en is
opgenomen in contracten met toeleveranciers. De Volksbank kan het beleid
verbeteren door van bedrijven te verlangen dat ze aandacht besteden aan het
voorkomen van waterschaarste.

Bosbouw

7

Het beleid van De Volksbank voor de bosbouwsector is ruim voldoende (score 7).
De Volksbank heeft beleid gericht op de bescherming van hoogwaardige
bosgebieden, waaronder bossen waarin veel CO2 is opgeslagen (High Carbon Stock
gebieden). Bij houtkap en bosbouw dient rekening te worden gehouden met de
belangen van de inheemse/lokale bevolking en dient het rechtsprincipe van
vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming te worden gehanteerd (Free,
Prior and Informed Consent - FPIC). Bij bosbouw en houthandel is zowel FSC als PEFCcertificering een voorwaarde. PEFC biedt volgens natuur- en milieuorganisaties
onvoldoende waarborgen voor duurzame bosbouw. Voor verbetering vatbaar zijn
eisen ten aanzien van rapportage: De Volksbank verwacht niet van bedrijven dat zij
rapporteren volgens de richtlijnen van het Forest Footprint Disclosure (FFD) project
en dat grote ondernemingen in de sector een GRI-duurzaamheidsrapportage
publiceren.

Financiële sector

9

De Volksbank heeft een zeer goed beleid voor de financiële sector (score 9). Bij
leningen aan en investeringen in andere financiële instellingen verwacht De
Volksbank van bedrijven dat zij beleid hebben op het gebied van belastingontwijking,
ten aanzien van verantwoord lenen en beleggen en internationale standaarden
onderschrijven als de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de
Equator Principles, de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde
Naties en de UN Global Compact. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren. GRI-rapportage wordt aangemoedigd maar is
geen vereiste.

Sectoren

Pagina | 76

Onderwerp

Score

Toelichting

Visserij

9

Het beleid van De Volksbank voor de visserijsector is zeer goed (score 9).
De Volksbank investeert niet direct in visserij maar heeft wel beleid voor bedrijven in
de verkoopketen, zoals restaurants en supermarkten. Het beleid bevat een verbod
op de handel in bedreigde diersoorten en het gebruik van schadelijke vistechnieken.
Van bedrijven in de sector wordt verwacht dat zij bijvangst minimaliseren,
overbevissing voorkomen en beschermde zeegebieden respecteren. Ook dienen ze
‘spookvisserij’ (vissen en andere zeedieren die in netten verstrikt raken die niet meer
worden gebruikt) tegen te gaan. Bedrijven moeten tenminste voldoen aan ASC
(kweekvis) en MSC (wilde vangst) certificering en zich houden aan de International
Principles for Responsible Shrimp Farming voor garnalenvisserij. GRI-rapportage
wordt aangemoedigd maar is geen vereiste.

Voeding

9

Het beleid van De Volksbank voor landbouw en voeding is zeer goed (score 9). De
bankgroep verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele
arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie
en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid;
geen kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Ook dienen zij bij de verwerving
van grondstoffen conflicten over landrechten te vermijden door het principe van
vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed
Consent - FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers te hanteren.
De Volksbank verwacht ook van bedrijven dat zij rekening houden met de
bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, en
zich houden aan internationale standaarden voor de productie en handel in
genetische gemodificeerde organismen. Bedrijven waarin De Volksbank investeert
maken bij voorkeur gebruik van certificeringssystemen voor duurzame landbouw en
veeteelt. De bankgroep besteedt in haar beleid nog geen aandacht aan het
voorkomen van waterschaarste door bedrijven die zij financiert of waarin ze belegt.

Wapens

10

Het beleid van De Volksbank voor wapenproductie- en handel is uitstekend (score
10). Alle mogelijke financierings- en/of investeringsrelaties met de wapenindustrie
zijn uitgesloten. Dit geldt voor producenten van controversiële wapens en bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële wapenhandel, zoals de levering van wapens,
militaire transportmiddelen en andere militaire goederen aan fragiele staten,
dictaturen, corrupte regimes, landen die in een (burger)oorlog verwikkeld zijn,
regimes die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of een
buitenproportioneel deel van hun begroting aan wapenaankopen besteden. Ook
worden bedrijven uitgesloten van investering als ze betrokken zijn bij de levering van
onderdelen of systemen die essentieel zijn voor militaire doeleinden, maar ook
kunnen worden gebruikt voor civiele eindproducten (‘dual-use’ technologie); deze
worden beschouwd als wapens of wapensystemen zijn daarom uitgesloten van
investering.

Bonussen

10

Het beloningsbeleid van De Volksbank is uitstekend (score 10).
De Raad van Bestuur en het senior management krijgen geen bonussen uitgekeerd.
Dit geldt ook voor ‘risk takers’. Het hoogste salaris bij De Volksbank is niet meer dan
twintig keer hoger dan het laagste salaris.

Transparantie en
verantwoording

8

De Volksbank scoort goed op het gebied van transparantie en verantwoording (score
8). De bankgroep publiceert over de inhoud en resultaten van het
duurzaamheidsbeleid en legt daarover verantwoording af in het jaarverslag (GRIrapportage). Er vindt een onafhankelijke audit plaats van het
risicomanagementsysteem dat wordt gehanteerd bij investeringsbeslissingen. De
bankgroep publiceert de namen van overheden waarin het belegt, de namen van
bedrijven in het kader van vermogensbeheer voor klanten, en deels de namen van
bedrijven in het kader van kredietverlening en projectfinanciering. De bankgroep
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geeft aan met hoeveel en met welke bedrijven interactie is geweest over sociale en
milieuonderwerpen (engagement) in het kader van vermogensbeheer voor klanten,
publiceert een lijst van bedrijven waarin de beleggingsfondsen kunnen beleggen
omdat deze bedrijven voldoen aan het ASN duurzaamheidsbeleid en geeft inzage in
het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin het
investeert. Verder heeft De Volksbank een klachtenprocedure die ook voor nietklanten toegankelijk is en verklaart zich te houden aan eventuele arbitrage door het
Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

5.3
5.3.1

ING
Profiel

ING Groep N.V. (“ING”) is een internationale, beursgenoteerde bankgroep van Nederlandse origine.66 ING
biedt bankdiensten aan meer dan 37,4 particuliere en Wholesale klanten.67 ING is actief in meer dan 40
landen, waaronder Noord- en Zuid-Amerika en de regio Azië en de Stille Oceaan.68 In België, Luxemburg en
Nederland heeft ING een leidende positie voor bankdiensten aan particuliere en Wholesale klanten.69
ING voert haart bancaire activiteiten voornamelijk uit onder de merknaam ING en op de Nederlandse markt
ook onder de merknaam Bank Mendes Gans.70 Tot eind 2015 had ING ook een verzekeringstak, NN Group.71
In april 2016 werd de verkoop van aandelen van ING in NN Group afgerond.72
Eind 2017 had ING wereldwijd 51.504 werknemers in dienst (gemeten in fte), waarvan 13.141 werkzaam in
Nederland.73 In 2017 bedroegen de totale inkomsten € 17,8 miljard, waarvan € 5,8 miljard afkomstig uit
Nederland, en bedroegen de tegoeden van klanten € 539,8 miljard, waarvan € 319,7 miljard aan
spaartegoeden.74
5.3.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 25 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor ING. Zoals te zien in
de tabel is ING actief in de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden beoordeeld (zie
paragraaf 1.5.1).
Tabel 25

Analyse relevante investeringscategorieën ING
Waarde eind
2017 (€ miljard)

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan bedrijven)

Beleggingen op de balans

Staatsobligaties

61,8

7,3%

Aandelen en bedrijfsobligaties

15,9

1,9%

Derivaten

29,7

3,5%

0,1

0,0%

Overige/niet gedefinieerd

192,9

22,8%

Hypotheekleningen

326,6

38,6%

40,6

4,8%

Totale balans

846,2

100,0%

Beheerd vermogen

126,7

178,7

Ander vermogen op de balans

Vermogensbeheer voor klanten

21,1%

Ja
Ja

Vastgoed en effecten

Hypotheken

% Relevant

Ja

Ja

Bron: ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 32, 103, 133-136, 143.
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5.3.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 26 staan de scores voor ING, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering. De scores in de
huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige beleidsupdate om de scores
van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 26

Overzicht beleidsscores ING

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

93%

9

8

91%

8

1

0

2

Belastingen

4

100%

4

4

93%

4

0

1

2

Corruptie

8

100%

8

8

90%

8

0

0

4

Dierenwelzijn

6

93%

5

6

97%

6

1

2

0

Gendergelijkheid

1

75%

1

3

92%

3

2

3

0

Klimaatverandering

3

68%

2

4

73%

3

1

4

0

Mensenrechten

8

85%

7

8

70%

5

2

0

3

Natuur

8

84%

6

7

84%

6

0

1

3

Bosbouw

6

86%

5

6

77%

4

1

0

2

Financiële sector

3

92%

3

3

79%

2

1

0

2

Visserij

7

94%

6

7

94%

6

0

2

1

Voeding

7

89%

6

8

89%

7

1

1

1

Wapens

7

83%

6

7

83%

6

0

0

0

Bonussen

4

88%

4

5

82%

4

0

1

1

Transparantie en
verantwoording

4

94%

4

5

90%

4

0

3

2

Reikwijdte van
beleid (%)

9

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Arbeidsrechten

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Scores 2016

Thema’s

Sector thema’s

Bedrijfsvoering
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5.3.4

Toelichting scores voor ING

Tabel 27 geeft een toelichting op de scores van ING.
Tabel 27
Onderwerp

Score

Toelichting scores ING

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

8

Het beleid van ING voor arbeidsrechten is goed (score 8). De bankgroep verwacht
van bedrijven die zij financiert dat zij zich houden aan de vier fundamentele
arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie
en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid;
geen kinderarbeid; en vrijwaring van discriminatie). Daarnaast wordt van bedrijven
verwacht dat ze een gezondheids- en veiligheidsbeleid hebben, maximum werktijden
hanteren en gelijke behandeling van migrantenarbeid garanderen. Bedrijven dienen
een managementsysteem in te voeren om te monitoren of de normen worden
nageleefd. Verbeterpunt is het recht op een leefbaar loon opnemen in het beleid.
Ook mist in het beleid van ING dat bedrijven naleving van arbeidsnormen opnemen
in contracten met toeleveranciers.

Belastingen

4

Het beleid van ING voor belastingen is onvoldoende (score 4). De bankgroep geeft
onvoldoende garanties dat het niet deelneemt aan transacties met als belangrijkste
doel belastingontwijking. ING geeft wel duidelijk aan dat ze klanten niet adviseert bij
het opzetten van constructies met het oog op belastingontwijking. De bank verlangt
niet van bedrijven om openheid van zaken te geven over de bedrijfsstructuur en per
land waarin het actief is openheid van zaken te geven over belastingbetalingen aan
en subsidies van overheden, inkomsten, kosten en winsten. ING geeft zelf wel
openheid over belastingbetalingen per land. Ook wordt niet geëist dat bedrijven een
managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen ondernemen als
medewerkers zich schuldig maken aan belastingontduiking. Er is wel beleid dat er
geen bedrijfsconstructies mogen worden opgezet met als voornaamste doel om
belastingvoordeel te behalen.

Corruptie

8

Het beleid van ING voor corruptie is goed (score 8). ING heeft een anticorruptiebeleid dat zich uitstrekt naar haar klanten. Bij de beoordeling van klanten
en toetsing van financiële transacties, hanteert ING hanteert relevante
internationale standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering
van criminele of terroristische organisaties en personen, zoals FATF (Financial Action
Task Force on Money Laundering) en de Wolfsberg Principles. ING rapporteert over
de eigen lobbyactiviteiten en verwacht ook van bedrijven die zij financiert dat zij dit
doen. De bank vereist ook van klanten dat ze een managementsysteem invoeren om
direct actie te kunnen ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig
maken aan corruptie. De eisen aan klanten strekken zich echter niet uit naar
bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in het kader van vermogensbeheer voor
klanten. Een ander punt van verbetering is dat de bank in haar beleid opneemt dat
bedrijven publiekelijk hun volledige eigendomsstructuur kenbaar maken.

Dierenwelzijn

6

Het beleid van ING voor dierenwelzijn is voldoende (score 6). ING onderschrijft de
zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. De bankgroep financiert geen of investeert
niet in bedrijven die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica of betrokken
zijn bij de productie en handel in bont. Het gebruik van proefdieren is toegestaan
voor de ontwikkeling van medicijnen, mits bedrijven zoeken naar alternatieven en de
zogenoemde 3V strategie hanteren (vervangen, verminderen en verfijnen). ING stelt
voorwaarden aan investeringen in de veehouderij: geen extreem beperkende
huisvestingmethoden; beperking van het gebruik van antibiotica; en beperking van
veetransport tot maximaal 8 uur. Bedrijven worden echter onvoldoende
gestimuleerd om dierenwelzijn te garanderen door het gebruik van
certificeringssystemen. Bij de financiering van dierentuinen of het gebruik van wilde

Pagina | 80

Onderwerp

Score

Toelichting
dieren voor entertainment doeleinden worden bedrijven gescreend op
dierenwelzijn. ING verwacht van bedrijven dat ze dierenwelzijn opnemen in hun
inkoopbeleid maar verlangt niet van bedrijven dat zij dit ook vastleggen in
contracten met toeleveranciers.

Gendergelijkheid

3

Het beleid van ING op het gebied van gendergelijkheid is ruim onvoldoende (score
3). ING heeft een zerotolerance beleid op het gebied van genderdiscriminatie maar
verwacht dit niet van bedrijven waarin het investeert. ING gebruikt voor de eigen
bedrijfsvoering geen adequate systemen om gelijke beloning te garanderen maar bij
kredietverlening en projectfinanciering wordt wel van bedrijven verwacht dat zij
beleid hebben voor gelijke beloning van vrouwen. ING legt geen streefcijfers over
vrouwenparticipatie op aan bedrijven waarin ze investeert. Voor de eigen
bedrijfsvoering heeft de bankgroep als doelstelling dat de Raad van Bestuur voor
minimaal 30% uit vrouwen bestaat. ING voert een diversiteitsbeleid, en biedt
trainingsprogramma’s en coaching aan om participatie van vrouwen aan de top te
stimuleren.

Klimaatverandering

3

Het beleid van ING op het gebied van klimaatverandering is ruim onvoldoende (score
3). ING heeft in de zomer van 2018 samen met andere Nederlandse banken en
verzekeraars de ‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend, waarmee zij zich verbindt aan
de overheidsdoelstelling van 49% CO2 reductie in 2030, oplopend naar 100% in 2050.
ING streeft ernaar om uiterlijk in 2020 over de CO2 uitstoot gefinancierd door
leningen en beleggingen te rapporteren. Ook streeft de bankgroep ernaar de CO 2
uitstoot van de eigen bedrijfsvoering te verminderen. ING verwacht dat bedrijven de
uitstoot van broeikasgassen rapporteren en reduceren maar stelt verder weinig
eisen aan bedrijven om bij te dragen aan een transitie naar een broeikasgas-arme
economie. ING heeft beleid om niet te investeren in steenkoolwinning en
elektriciteitsproductie uit steenkool, maar dit beleid is beperkt tot nieuwe
kolencentrales en bedrijven die meer dan 50% van hun omzet uit kolen halen. De
bankgroep heeft geen beleid waarin fossiele brandstoffen (stapsgewijs) worden
uitgefaseerd, maar investeert niet in controversiële oliewinning, zoals de winning
van olie uit teerzanden. Dit beleid geldt echter niet voor beleggingen in het kader
van vermogensbeheer. Verder stelt ING geen eisen aan de bescherming van
gebieden met hoge koolstofconcentraties, zoals veengrond, eist niet dat de
productie van biomassa voldoet aan de 12 principes van de Roundtable on
Sustainable Biomaterials (RSB) en dat CO2-compensatie is gecertificeerd volgens de
Gold Standard. ING legt bedrijven waarin ze investeert ook niet als voorwaarde op
dat ze zich niet bezighouden met lobbypraktijken gericht op het tegenhouden van
klimaatbeleid.

Mensenrechten

5

Het mensenrechtenbeleid van ING is twijfelachtig (score 5). De bankgroep verwacht
van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human Rights
hanteren ter voorkoming van mensenrechtenschendingen, klachtenprocedures
opstellen en genoegdoening garanderen indien sprake is van
mensenrechtenschendingen. In het beleid is speciale aandacht voor de rechten van
kinderen en vrouwen. Bedrijven moeten bij landverwerving uitgaan van het principe
van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and
Informed Consent - FPIC) van de inheemse bevolking maar is niet gericht op andere
betrokken landgebruikers. ING vindt dat bedrijven mensenrechtenbeleid moeten
integreren in het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering maar stelt niet als eis dat die
moeten worden vastgelegd in contracten met toeleveranciers.

Natuur

6

Het beleid van ING voor natuur is voldoende (score 6). De bankgroep verwacht van
bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de bescherming van
kwetsbare ecosystemen en bedreigde diersoorten, op basis van internationale
standaarden, maar heeft geen beleid voor de bescherming van bedreigde
plantensoorten. Verder dienen bedrijven de introductie van invasieve soorten in
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ecosystemen te voorkomen. Genetische modificatie van dieren is alleen toegestaan
voor medische doeleinden. Verder stelt ING een milieueffectenrapportage verplicht
en verwacht de bankgroep van bedrijven dat ze natuurbescherming integreren in
hun inkoopbeleid. ING besteedt in haar beleid nog geen aandacht aan het
voorkomen van waterschaarste door bedrijven die zij financiert of waarin ze
investeert.

Sectoren
Bosbouw

4

Het beleid van ING is voor de bosbouwsector is onvoldoende (score 4). ING
verwacht van bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de
bescherming van gebieden met belangrijke natuurwaarde (High Conservation Value)
maar heeft geen beleid voor de bescherming van bosgebieden die voorzien in
grootschalige CO2 opslag (High Carbon Stock). De bankgroep financiert geen
ondernemingen die zich schuldig maken aan illegale houtkap of handel en vereist
FSC of PEFC certificering om voor financiering in aanmerking te komen. PEFC biedt
volgens o.a. internationale natuur- en milieuorganisaties echter onvoldoende
waarborgen voor duurzame bosbouw. Verwerkers, zoals pulp- en papierbedrijven
dienen gebruik te maken van hoogwaardige milieuvriendelijke technologie. Verder
moeten bedrijven de rechten van lokale en inheemse gemeenschappen op een
eerlijk en gelijkwaardig gebruik van bossen respecteren. Conflicten over landrechten
moeten worden vermeden door het principe van vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) te hanteren; dit
geldt echter alleen voor de inheemse bevolking en niet voor andere betrokken
landgebruikers. De bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren maar stelt niet als eis dat bedrijven
rapporteren volgens de richtlijnen van het Forest Footprint Disclosure (FFD) project.

Financiële sector

2

ING heeft slecht beleid voor de financiële sector (score 2). Er is onvoldoende beleid
ten aanzien van leningen aan of investeringen in andere financiële instellingen, zoals
beleid op het gebied van belastingontwijking en investeringen in risicosectoren.
Financiële instellingen dienen de UN Global Compact en de OESO richtlijnen voor
multinationale ondernemingen te onderschrijven maar dit is geen onderdeel van het
beleid voor vermogensbeheer voor klanten. Andere relevante internationale
standaarden zoals richtlijnen tegen witwaspraktijken, de Equator Principles en de
Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties zijn geen
onderdeel van het ING beleid. Wel wordt van bedrijven, dus ook van financiële
instellingen, verwacht dat zij een duurzaamheidsrapportage publiceren.

Visserij

6

Het beleid van ING voor de visserijsector is voldoende (score 6). ING investeert niet
in bedrijven die gebruik maken van schadelijke vistechnieken en verwacht van
bedrijven dat zij overbevissing tegengaan, bijvangst beperken en rekening houden
met de bescherming van bedreigde vissoorten. Ook stimuleert de bankgroep het
gebruik van MSC certificering en verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de
International Principles for Responsible Shrimp Farming voor garnalenvisserij. Ander
relevant sectorbeleid ontbreekt, zoals een verbod op het varen onder ‘flags of
convenience’ (waardoor illegaal, ongereguleerd en ongedocumenteerd vissen
mogelijk is), het tegengaan van ‘spookvisserij’ (vissen en andere zeedieren die in
netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt) en het gebruik van het ASC
keurmerk voor kweekvis. Wel wordt van bedrijven verwacht dat ze sociale,
economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid integreren. Ook worden ze
geacht een duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Voeding

7

Het beleid van ING voor landbouw en voeding is ruim voldoende (score 7). De
bankgroep verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele
arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie
en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid;
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geen kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Ook dienen zij bij de verwerving
van grondstoffen conflicten over landrechten te vermijden door het principe van
vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed
Consent - FPIC) te hanteren. Dit is beperkt tot de inheemse bevolking en richt zich
niet op andere betrokken landgebruikers. ING verwacht ook van bedrijven dat zij
rekening houden met de bescherming van kwetsbare ecosystemen, het gebruik van
pesticiden beperken en zich houden aan internationale standaarden voor de
productie en handel in GMO’s. De bankgroep heeft aandacht voor dierenwelzijn bij
de huisvesting van boerderijdieren en de risico’s van het gebruik van antibiotica, en
vereist dat veetransport wordt beperkt tot maximaal acht uur. ING besteedt in haar
beleid onvoldoende aandacht aan het voorkomen van waterschaarste door
bedrijven die zij financiert. Ook is er geen aandacht voor omzetting vaan veengrond
in landbouwgrond, of andere gebieden met hoge koolstofvoorraden. Verder is het
beleid niet van toepassing op alle relevante vormen van financiële dienstverlening,
zoals vermogensbeheer voor klanten.

Wapens

6

Het beleid van ING voor wapenproductie- en handel is voldoende (score 6). ING sluit
producenten van controversiële wapens uit van financiering. Bedrijven die zich niet
houden aan VN en EU wapenembargo’s zijn uitgesloten van financiering. Dit geldt
ook voor de levering van onderdelen of systemen die essentieel zijn voor militaire
doeleinden, maar ook kunnen worden gebruikt voor civiele eindproducten (‘dualuse’ technologie). Verder is er beleid gericht op uitsluiting van wapenhandel met
regimes die betrokken zijn bij mensenrechtenrechtenschendingen of corrupt zijn.
Maar het ontbreekt aan beleid gericht op het tegengaan van wapenhandel en
leveranties van andere militaire goederen naar conflictgebieden, fragiele staten of
naar landen die een buitenproportioneel hoog defensiebudget hebben. ING maakt
uitzonderingen voor bepaalde typen van financiering en voor civiele activiteiten van
wapenproducenten, waardoor er toch geïnvesteerd kan worden in bedrijven
betrokken bij de productie van controversiële wapens of controversiële
wapenhandel.

4

Het beloningsbeleid van ING is onvoldoende (score 4). Voor de Raad van Bestuur
geldt een bonus van maximaal 20% van het jaarsalaris. Voor het senior management
en ‘risk takers’ is de bonus gemaximeerd op 100% maar er worden uitzonderingen
gemaakt voor ‘risk takers’ buiten de Europese economische zone (EEA). De
bankgroep houdt zich het recht voor om bonussen terug te vorderen, mocht
achteraf blijken dat daaraan gekoppelde doelstellingen niet zijn gehaald. De helft
van de bonus is gebaseerd op niet-financiële criteria. Bij de Raad van Bestuur is die
gebaseerd op klanttevredenheid en integratie van duurzaamheid in de
bedrijfsvoering. ING geeft geen informatie over het verschil in salarisniveau tussen
de top en de laagste salarisschalen.

Bedrijfsvoering
Bonussen
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5.4
5.4.1

Score
4

Toelichting
Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort ING onvoldoende (score
4). De bankgroep publiceert over de inhoud en resultaten van het
duurzaamheidsbeleid en legt daarover verantwoording af in een jaarverslag,
conform de GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage. De bankgroep geeft
inzicht in de regio’s en sectoren waarin het investeert maar publiceert geen namen
van overheden of bedrijven waarin zij investeert. ING geeft aan met hoeveel
bedrijven er interactie is geweest over sociale en milieuonderwerpen (engagement).
Dit is beperkt tot wholesale clients, omdat die volgens ING meer sociale en
milieurisico’s lopen dan andere klanten. ING geeft geen namen van bedrijven met
wie het in gesprek is, en gaat ook niet gedetailleerd in op de gespreksonderwerpen
en de resultaten van die gesprekken. De bankgroep geeft geen inzage in de bedrijven
die op voorhand of na een engagementtraject zijn uitgesloten van financiering of
belegging. Ook wordt er geen informatie gegeven over het stemgedrag van ING
tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin de bankgroep
investeert. Wel geeft de bankgroep informatie over interactie met maatschappelijke
stakeholders en heeft ING heeft een klachtenprocedure die ook voor derden
toegankelijk is.

NIBC
Profiel

NIBC Bank N.V. (“NIBC”) is consumenten- en zakenbank gevestigd in Nederland.75 NIBC biedt kredieten,
mezzanine- en aandelenfinanciering, advies over kapitalisatie en overige financiële diensten aan zakelijke
klanten, met een focus op familiebedrijven en middelgrote bedrijven.76 NIBC opereert onder de
merknamen NIBC en NIBC Direct.77 NIBC Direct biedt ook financiële diensten aan particuliere klanten in
Duitsland, onder de merknaam NIBC Direct.78 NIBC levert diensten aan rond de 700 zakelijke klanten en
400.000 particuliere klanten in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.79
Tot 1999 was NIBC een beursgenoteerde onderneming, waarna het is gekocht door twee Europese
pensioenfondsen. Sinds 2005 is NIBC eigendom van een consortium van internationale financiële
instellingen en investeerders verenigd in J.C. Flowers & Co.80 NIBC verwierf eind juni 2016 SNS Securities en
wijzigde de naam in NIBC Markets, waardoor NIBC zijn zakelijke dienstverlening kan consolideren met
aandelen- en schuldkapitaalmarkten, private plaatsingen, fusies en overnames en aandelenonderzoek81
Eind 2017 had NIBC 666 werknemers in dienst (gemeten in fte), waarvan 552 werkzaam in Nederland.82 In
2017 bedroegen de totale inkomsten € 512 miljoen, waarvan € 449 miljoen afkomstig uit Nederland, en
bedroegen de tegoeden van klanten € 11,5 miljard, waarvan € 9,3 miljard aan spaartegoeden van
particuliere klanten.83
5.4.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 28 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor NIBC. Zoals te zien is
in de tabel is NIBC actief in drie van de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden
beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1).
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Tabel 28

Analyse relevante investeringscategorieën NIBC
Waarde eind 2017
in € miljard

%

Relevant

7,9

35,7%

Ja

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan
bedrijven)

Beleggingen op de balans

Staatsobligaties

0,0

0,0%

Aandelen en bedrijfsobligaties

1,2

5,5%

Derivaten

1,0

4,6%

Vastgoed en effecten

0,0

0,0%

Overige/niet gedefinieerd

0,0

0,0%

Hypotheekleningen

9,3

42,0%

Ander vermogen op de balans

2,7

12,1%

22,2

100,0%

Hypotheken

Ja

Totale balans

Ja

Vermogensbeheer voor klanten Beheerd vermogen

Nee

Bron: NBIC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 110, 173-175, 179, 224, 313.

5.4.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 29 staan de scores voor NIBC, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering. De scores in de
huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige beleidsupdate om de scores
van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 29

Overzicht beleidsscores NIBC

Inhoud van beleid

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

Arbeidsrechten

10

94%

9

9

95%

9

0

0

0

Belastingen

4

100%

4

5

100%

5

1

1

0

Corruptie

8

100%

8

8

100%

8

0

1

0

Dierenwelzijn

6

100%

6

5

100%

5

1

0

1

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Reikwijdte van
beleid (%)

Totale score

Veranderingen

Reikwijdte van
beleid (%)

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Thema’s
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Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

67%

1

3

83%

2

1

2

0

Klimaatverandering

5

94%

5

6

98%

6

1

3

0

Mensenrechten

8

95%

8

9

81%

7

1

1

2

Natuur

7

88%

6

9

98%

9

3

6

0

Bosbouw

6

83%

5

9

86%

7

2

7

1

Financiële sector

7

100%

7

7

95%

7

0

0

1

Visserij

4

100%

4

7

100%

7

3

5

0

Voeding

6

91%

5

8

95%

8

3

8

0

Wapens

9

100%

9

9

100%

9

0

0

0

Bonussen

6

95%

6

6

96%

6

0

1

0

Transparantie en
verantwoording

4

98%

4

4

92%

3

1

1

1

Reikwijdte van
beleid (%)

1

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Gendergelijkheid

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Scores 2016

Sectoren

Bedrijfsvoering

5.4.4

Toelichting scores NIBC

Tabel 30 geeft een toelichting op de scores van NIBC.
Tabel 30
Onderwerp

Score

Toelichting scores NIBC

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

9

Het beleid van NIBC voor arbeidsrechten is zeer goed (score 9). De bankgroep
verwacht van bedrijven die zij financiert dat zij zich houden aan de vier
fundamentele arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid
van organisatie en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of
dwangarbeid; geen kinderarbeid; en vrijwaring van discriminatie). Daarnaast wordt
van bedrijven verwacht dat ze een gezondheid- en veiligheidsbeleid hebben,
maximum werktijden hanteren, gelijke behandeling van migrantenarbeid
garanderen en een leefbaar loon betalen. Ook dienen bedrijven naleving van
arbeidsnormen op te nemen in contracten met toeleveranciers. Bij
projectfinanciering dienen bedrijven een managementsysteem te hebben om te
monitoren of arbeidsnormen worden nageleefd.

Belastingen

5

Het beleid van NIBC voor belastingen is twijfelachtig (score 5). De bankgroep
rapporteert per land over de eigen belastingbetalingen maar verlangt niet van
bedrijven waarin het investeert om per land openheid van zaken te geven over
belastingbetalingen aan en subsidies van overheden, inkomsten, kosten en winsten.

Pagina | 86

Onderwerp

Score

Toelichting
NIBC neemt niet deel aan transacties met als voornaamste doel belasting te
ontwijken. Ook van bedrijven die zij financiert wordt verwacht dat ze geen
bedrijfsconstructies opzetten met als voornaamste doel om belastingvoordeel te
behalen. De bankgroep vereist niet dat bedrijven een managementsysteem invoeren
om direct actie te kunnen ondernemen als medewerkers zich schuldig maken aan
belastingontduiking. NIBC kan het beleid verder verbeteren door in het beleid op te
nemen dat klanten openheid van zaken geven over de bedrijfsstructuur en over
eventuele afspraken met belastingautoriteiten.

Corruptie

8

Het beleid van NIBC voor corruptie is goed (score 8). Bij de beoordeling van klanten
en toetsing van financiële transacties, hanteert NIBC relevante internationale
standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering van criminele
of terroristische organisaties en personen, zoals FATF (Financial Action Task Force on
Money Laundering) en de Wolfsberg Principles. De bankgroep verbiedt elke vorm
van omkoping, corruptie en fraude en verwacht dit ook van de bedrijven die ze
financiert. De bank vereist ook dat bedrijven een managementsysteem invoeren om
direct actie te kunnen ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig
maken aan corruptie. Ook verwacht de bankgroep van bedrijven dat zij publiekelijk
verantwoording afleggen over hun lobbypraktijken ter beïnvloeding van
(internationale) wet- en regelgeving. NIBC kan haar beleid verder verbeteren door
van bedrijven te verlangen dat zij publiekelijk hun volledige eigendomsstructuur
kenbaar maken.

Dierenwelzijn

5

Het beleid van NIBC voor dierenwelzijn is twijfelachtig (score 5). NIBC onderschrijft
de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. De bankgroep financiert geen bedrijven
die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica of betrokken zijn bij de productie
en handel in bont. Het gebruik van proefdieren voor de ontwikkeling van medicijnen
is toegestaan, maar in het beleid van NIBC ontbreekt de voorwaarde dat bedrijven
zoeken naar alternatieven en de zogenoemde 3V strategie hanteren (vervangen,
verminderen en verfijnen). De bank stimuleert het gebruik van keurmerken op het
gebied van dierenwelzijn in de veehouderij. NIBC geeft geen financiering aan
dierentuinen, circussen en dolfinaria, of andere activiteiten met (wilde) dieren.
Verder dienen bedrijven dierenwelzijn op te nemen in hun inkoopbeleid. NIBC kan
haar beleid verder verbeteren door erin op te nemen dat bedrijven dierenwelzijn
garanderen bij de huisvesting van boerderijdieren, terughoudend zijn met het
gebruik van antibiotica en veetransport beperken tot maximaal 8 uur.

Gendergelijkheid

2

Het beleid van NIBC op het gebied van gendergelijkheid is slecht (score 2). Bij
projectfinanciering wordt van bedrijven verwacht dat zij beleid hebben voor gelijke
beloning van vrouwen maar dit heeft geen aandacht in de eigen bedrijfsvoering of in
andere vormen van financiële dienstverlening. Een ander verbeterpunt is zero
tolerance ten opzichte van discriminatie op basis van gender. NIBC legt geen
streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan bedrijven die zij financiert. Voor de
eigen bedrijfsvoering heeft de bankgroep als doelstelling dat de top (directie en
senior management) voor minimaal een derde uit vrouwen bestaat maar deze
doelstelling is nog niet gerealiseerd. In de Raad van Toezicht is 1 op de 8 een vrouw,
in de Raad van Bestuur zit geen enkele vrouw en het senior management bestaat
voor 12% uit vrouwen. NIBC heeft speciale talentenprogramma’s gericht op
vrouwen.

Klimaatverandering

6

Het beleid van NIBC op het gebied van klimaatverandering is voldoende (score 6).
NIBC heeft als doel een klimaatneutrale organisatie te worden maar heeft geen
meetbare doelstellingen om de door de bank gefinancierde uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en rapporteert ook niet over de CO 2 uitstoot van
haar financieringen. Wel wordt van bedrijven verwacht dat zij een bijdrage leveren
aan de energietransitie, en hun (in)directe uitstoot van broeikasgassen reduceren en
rapporteren. Ook in hun inkoopbeleid dienen ze klimaatdoelen op te nemen. De
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bankgroep heeft geen beleid waarin fossiele brandstoffen (stapsgewijs) worden
uitgefaseerd, maar NIBC investeert niet in steenkoolwinning en kolengestookte
energiecentrales en ook niet in controversiële oliewinning, zoals teerzandolie. Ook
verwacht de bankgroep van bedrijven dat zij geen veengrond en andere gebieden
met hoge koolstofvoorraden omzetten in landbouwgrond, dat de productie van
biomassa voldoet aan de 12 principes van de Roundtable on Sustainable
Biomaterials (RSB) en dat CO2-compensatie is gecertificeerd volgens de Gold
Standard.

Mensenrechten

7

Het mensenrechtenbeleid van NIBC is ruim voldoende (score 7) en richt zich zowel
op de eigen bedrijfsvoering als de bedrijven die de bank financiert. De bank
verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human
Right hanteren ter voorkoming van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.
Voor verbetering vatbaar is dat NIBC in haar beleid expliciet maakt dat dit ook
inhoudt dat bedrijven klachtenprocedures opstellen en zorgdragen voor
genoegdoening indien sprake is van mensenrechtenschendingen. In het beleid is
speciale aandacht voor de rechten van kinderen en vrouwen. Bedrijven moeten bij
landverwerving uitgaan van het principe van vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) van de
inheemse bevolking, en bij projectfinanciering strekt dat zich ook uit naar andere
betrokken landgebruikers. NIBC verwacht verder van bedrijven dat ze bescherming
van mensenrechten integreren in het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering en
vastleggen in contracten met toeleveranciers.

Natuur

9

Het beleid van NIBC voor natuur is zeer goed (score 9). De bankgroep verwacht van
bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de bescherming van
kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, op basis van
internationale standaarden. Ook dienen ze zich te houden aan internationale
conventies over de productie en handel in GMO’s. Verder dienen bedrijven de
introductie van invasieve soorten in ecosystemen te voorkomen, onderzoeken wat
het mogelijke effect is van hun bedrijfsactiviteiten op de watervoorziening in de
omgeving en bij projectfinanciering is een algehele milieueffectenrapportage
verplicht. NIBC verwacht bovendien van bedrijven dat ze natuurbescherming
integreren in het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering en vastleggen in contracten met
toeleveranciers.

7

Het beleid van NIBC voor de bosbouwsector is ruim voldoende (score 7). NIBC
verwacht van bedrijven dat zij rekening houden met de bescherming van gebieden
met belangrijke natuurwaarde (High Conservation Value) en van bosgebieden waarin
veel CO2 is opgeslagen (High Carbon Stock). Verwerkers, zoals pulp- en
papierbedrijven dienen gebruik te maken van hoogwaardige milieuvriendelijke
technologie. Bij de verwerving van land en grondstoffen dienen bedrijven uit te gaan
van het principe van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free,
Prior and Informed Consent - FPIC) van de inheemse bevolking. Bij
projectfinanciering strekt dat zich ook uit naar andere betrokken landgebruikers en
dienen bedrijven ook de rechten van lokale en inheemse gemeenschappen op een
eerlijk en gelijkwaardig gebruik van bossen te respecteren. Bij kredietverlening
dienen bedrijven gebruik te maken van FSC-certificering maar dat geldt niet voor
andere vormen van financiering. De bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze
een GRI-duurzaamheidsrapportage publiceren maar stelt niet als eis dat bedrijven
rapporteren volgens de richtlijnen van het Forest Footprint Disclosure (FFD) project.
NIBC verwacht verder van bedrijven dat ze duurzaamheidscriteria integreren in het
inkoopbeleid en de bedrijfsvoering en vastleggen in contracten met toeleveranciers.
Voor verbetering vatbaar is dat de bankgroep in het beleid opneemt dat ze geen
ondernemingen financiert die zich schuldig maken aan illegale houtkap of handel.

Sectoren
Bosbouw
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Financiële sector

7

NIBC heeft ruim voldoende beleid voor de financiële sector (score 7). Financiële
instellingen die NIBC financiert dienen internationale standaarden te onderschrijven
zoals richtlijnen tegen witwaspraktijken, de OESO richtlijnen voor multinationale
ondernemingen, de Equator Principles, de Principles for Responsible Investment (PRI)
van de Verenigde Naties en de UN Global Compact. Ook worden bedrijven geacht
een GRI-duurzaamheidsrapportage te publiceren. NIBC kan haar beleid verder
verbeteren door bij leningen aan financiële instellingen te verlangen dat zij beleid
hebben op het gebied van belastingontwijking en investeringen in risicosectoren, en
bij de uitgifte van bedrijfsobligaties de Green Bond Principles hanteren.

Visserij

7

Het beleid van NIBC voor de visserijsector is ruim voldoende (score 7). NIBC
financiert geen bedrijven die gebruik maken van schadelijke vistechnieken en
verwacht van bedrijven dat zij overbevissing tegengaan, bijvangst beperken en
rekening houden met de bescherming van bedreigde vissoorten. Ook stimuleert de
bankgroep het gebruik van MSC certificering en verwacht van bedrijven dat zij zich
houden aan de International Principles for Responsible Shrimp Farming voor
garnalenvisserij. Ander relevant sectorbeleid ontbreekt, zoals een verbod op het
varen onder ‘flags of convenience’ (waardoor illegaal, ongereguleerd en
ongedocumenteerd vissen mogelijk is), het tegengaan van ‘spookvisserij’ (vissen en
andere zeedieren die in netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt) en het
gebruik van het ASC keurmerk voor kweekvis. Wel wordt van bedrijven verwacht dat
ze sociale, economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid integreren en die
vastleggen in contracten met toeleveranciers. Ook worden bedrijven geacht een GRIduurzaamheidsrapportage te publiceren.

Voeding

8

Het beleid van NIBC voor landbouw en voeding is goed (score 8). De bankgroep
verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele arbeidsrechten
van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie en het recht op
collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid; geen
kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Bedrijven moeten bij landverwerving
uitgaan van het principe van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming
(Free, Prior and Informed Consent - FPIC) van de inheemse bevolking, en bij
projectfinanciering strekt dat zich ook uit naar andere betrokken landgebruikers.
NIBC verwacht ook van bedrijven dat zij rekening houden met de bescherming van
kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, en zich houden aan
internationale standaarden voor de productie en handel in GMO’s. Ook dienen
bedrijven watervervuiling tegen te gaan en te controleren of hun activiteiten
mogelijk tot waterschade leiden. De bankgroep heeft ook aandacht voor
dierenwelzijn bij boerderijdieren.

Wapens

9

Het beleid van NIBC voor wapenproductie- en handel is zeer goed (score 9). NIBC
financiert geen bedrijven die betrokken zijn bij de productie van en handel in
controversiële wapens of betrokken zijn bij controversiële wapenhandel, zoals de
levering van wapens, militaire transportmiddelen en andere militaire goederen aan
fragiele staten, dictaturen, corrupte regimes, landen die in een (burger)oorlog
verwikkeld zijn of een buitenproportioneel deel van hun begroting aan
wapenaankopen besteden. Dit geldt ook voor de levering van onderdelen of
systemen die essentieel zijn voor militaire doeleinden, maar ook kunnen worden
gebruikt voor civiele eindproducten (‘dual-use’ technologie); deze worden
beschouwd als wapens of wapensystemen en zijn daarom uitgesloten van
investering.

6

Het beloningsbeleid van NIBC is voldoende (score 6). De uitkering van bonussen is
gemaximeerd tot 20% van het jaarsalaris. De helft van de bonus is gebaseerd op
niet-financiële criteria als werknemerstevredenheid, klanttevredenheid en het

Bedrijfsvoering
Bonussen
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integreren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, echter niet op basis van de
implementatie van het duurzaam investeringsbeleid. De bankgroep houdt zich het
recht voor om bonussen terug te vorderen, mocht achteraf blijken dat daaraan
gekoppelde doelstellingen niet zijn gehaald. NIBC geeft geen informatie over het
verschil tussen het hoogste en laagste salaris.

Transparantie en
verantwoording

5.5
5.5.1

3

Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort NIBC ruim onvoldoende
(score 3). De bankgroep publiceert geen namen van overheden of bedrijven die zij
financiert. Wel geeft NIBC inzicht in de regio’s en sectoren waarin het investeert
maar niet in detail. De bankgroep geeft geen informatie over interactie met
bedrijven (engagement) en publiceert ook geen lijst met bedrijven die op voorhand
of na een engagementtraject zijn uitgesloten van financiering. Ook wordt er geen
informatie gegeven over het stemgedrag van NIBC tijdens
aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin de bankgroep voor eigen
rekening investeert. Wel publiceert de bankgroep een GRI-duurzaamheidsverslag
met daarin ook informatie over interactie met maatschappelijke stakeholders. NIBC
heeft een klachtenprocedure die ook voor derden toegankelijk is maar geeft geen
nadere informatie over de behandeling van klachten door derden.

Rabobank
Profiel

Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) is een internationale leverancier van financiële diensten op
coöperatieve grondslag, met de hoofdvestiging in Nederland. De bank biedt producten en diensten op het
gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeringen en vastgoed.84 Rabobank heeft wereldwijd
8,5 miljoen klanten, waarvan 7,3 miljoen in Nederland. De bank is actief in 40 landen in Europa, Noord- en
Zuid Amerika, Australië en Nieuw Zeeland, en Azië.85
Rabobank is een coöperatie met zeggenschap van de leden via de Algemene Ledenraad. Rabobank heeft
1,9 miljoen leden die zijn vertegenwoordigd via lokale ledenraden en lokale toezichtsorganen.86
Wereldwijd heeft Rabobank een aantal dochterondernemingen en zusterbedrijven, waaronder DLL (De
Lage Landen; leasing), Obvion (hypotheken) en BPD Europe (een Europese vastgoed ontwikkelaar,
voorheen Bouwfonds). Rabobank heeft ook een belang van 29% in verzekeraar Achmea.87
Eind 2017 had Rabobank wereldwijd 37.170 werknemers (gemeten in fte).88 In 2017 bedroegen de totale
inkomsten van de bank € 12 miljard en bedroegen de tegoeden van klanten € 340,7 miljard.89
5.5.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 31 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor de Rabobank. Zoals
te zien is in de tabel is de Rabobank actief in de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden
beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1).
Tabel 31

Analyse relevante investeringscategorieën Rabobank

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan bedrijven)

Beleggingen op de balans

Staatsobligaties
Aandelen en bedrijfsobligaties
Derivaten

Waarde eind
2017 (€ miljard)
179,2

% Relevant
29,7%

Ja
Ja

22,9

3,8%

0,6

0,1%

25,5

4,2%

Ja
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Investeringscategorie

Waarde eind
2017 (€ miljard)

Investeringsvorm
Vastgoed & effecten

0,2

0,0%

60,6

10,0%

Hypotheekleningen

200,9

33,3%

Ander vermogen op de balans

113,1

18,8%

Totale balans

603,0 100,0%

Overige/niet gedefinieerd
Hypotheken

Vermogensbeheer voor klanten

% Relevant

Beheerd vermogen

6,2

Ja

Bron: Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 165, 213, 217-218; Rabobank (2018, maart), Pillar 3 Report 2017, p. 56.

5.5.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 32 staan de scores voor Rabobank, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering. De scores in
de huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige beleidsupdate om de
scores van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 32

Overzicht beleidsscores Rabobank

Reikwijdte van
beleid (%)

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

9

97%

9

9

100%

9

0

1

1

Belastingen

5

100%

5

5

100%

5

0

0

0

Corruptie

8

100%

8

8

100%

8

0

0

0

Dierenwelzijn

6

94%

6

8

92%

7

1

2

0

Gendergelijkheid

4

100%

4

2

88%

2

2

1

5

Klimaatverandering

3

91%

3

6

81%

5

2

7

0

Mensenrechten

8

100%

8

8

100%

8

0

0

0

Natuur

6

96%

6

7

96%

6

0

1

1

6

83%

5

6

89%

6

1

1

0

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Arbeidsrechten

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Scores 2016

Thema’s

Sector thema’s
Bosbouw

Pagina | 91

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

4

90%

3

4

80%

3

0

0

1

Visserij

6

100%

6

6

100%

6

0

1

0

Voeding

7

97%

6

8

98%

8

2

3

0

Wapens

8

91%

7

8

94%

8

1

1

0

Bonussen

6

88%

5

3

84%

3

2

0

3

Transparantie en
verantwoording

6

90%

5

5

91%

5

0

2

1

Reikwijdte van
beleid (%)

Financiële sector

Reikwijdte van
beleid (%)

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Bedrijfsvoering

5.5.4

Toelichting scores Rabobank

Tabel 33 geeft een toelichting op de scores van Rabobank.
Tabel 33
Onderwerp

Score

Toelichting scores Rabobank

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

9

Het beleid van Rabobank voor arbeidsrechten is zeer goed (score 9). De bankgroep
verwacht van bedrijven die zij financiert of waarin zij investeert dat zij zich houden
aan de vier fundamentele arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie
ILO (vrijheid van organisatie en het recht op collectieve loononderhandeling; geen
gedwongen of dwangarbeid; geen kinderarbeid; en vrijwaring van discriminatie).
Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat ze een gezondheids- en
veiligheidsbeleid hebben, maximum werktijden hanteren en gelijke behandeling van
migrantenarbeid garanderen. Bedrijven dienen een managementsysteem in te
voeren om te monitoren of de normen worden nageleefd. Verbeterpunt is het recht
op een leefbaar loon opnemen in het beleid. Ook mist in het beleid dat bedrijven
waarin Rabobank investeert naleving van arbeidsnormen opnemen in contracten
met toeleveranciers.

Belastingen

5

Het beleid van Rabobank voor belastingen is twijfelachtig (score 5). De bankgroep
rapporteert per land over haar eigen belastingbetalingen maar verlangt niet van
bedrijven waarin het investeert om per land waarin het actief is openheid van zaken
te geven over belastingbetalingen aan en subsidies van overheden, inkomsten,
kosten en winsten. Rabobank neemt niet deel aan bedrijfsconstructies met als
voornaamste doel om belastingvoordeel te behalen en verwacht ook van bedrijven
dat ze zich daar niet schuldig aan maken. De bank vereist niet dat bedrijven
openheid van zaken geven over hun bedrijfsstructuur, eventuele afspraken met
belastingautoriteiten publiceren en een managementsysteem invoeren om direct
actie te kunnen ondernemen als medewerkers betrokken zijn bij
belastingontduiking.

Corruptie

8

Het beleid van Rabobank voor corruptie is goed (score 8). Bij de beoordeling van
klanten en toetsing van financiële transacties, hanteert Rabobank relevante
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internationale standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering
van criminele of terroristische organisaties en personen, zoals de OESO richtlijnen
voor multinationale ondernemingen en de Wolfsberg Principles. Rabobank voert een
zerotolerance beleid met betrekking tot corruptie en verbiedt elke vorm van
omkoping, corruptie en fraude. Dit verwacht de bank ook van bedrijven waarin ze
investeert. Ook is vereist dat bedrijven een managementsysteem invoeren om direct
actie te kunnen ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig
maken aan corruptie. Ook verwacht de bankgroep van bedrijven dat zij publiekelijk
verantwoording afleggen over hun lobbypraktijken ter beïnvloeding van
(internationale) wet- en regelgeving. De bank verlangt niet van bedrijven dat zij
publiekelijk hun volledige eigendomsstructuur kenbaar maken.

Dierenwelzijn

7

Het beleid van Rabobank voor dierenwelzijn is ruim voldoende (score 7). Rabobank
onderschrijft de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. De bankgroep financiert of
investeert niet in bedrijven die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica. Het
gebruik van proefdieren voor de ontwikkeling van medicijnen is wel toegestaan, mits
bedrijven zoeken naar alternatieven en de zogenoemde 3V-strategie hanteren
(vervangen, verminderen en verfijnen). Rabobank neemt geen klanten aan die
betrokken zijn bij de productie van en handel in bont maar bestaande klantrelaties
blijven ongemoeid. De bank verwacht van veehouders dat zij dierenwelzijn
garanderen bij de huisvesting van boerderijdieren en stimuleert het gebruik van
keurmerken op het gebied van dierenwelzijn. Bedrijven dienen terughoudend te zijn
met het gebruik van antibiotica en veetransport dient te worden beperkt tot
maximaal 8 uur. Rabobank neemt geen dolfinaria als klanten meer aan en
ondersteunt bestaande klanten in deze sector bij omschakeling naar andere
bedrijfsactiviteiten. Ook verlangt Rabobank van bedrijven dat zij dierenwelzijn
opnemen in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

Gendergelijkheid

2

Het beleid van Rabobank op het gebied van gendergelijkheid is slecht (score 2).
Rabobank legt geen streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan bedrijven die zij
financiert of waarin ze investeert. Voor de eigen bedrijfsvoering heeft de bankgroep
als doelstelling dat de top (Raad van Toezicht - RvT - en Raad van Bestuur - RvB) voor
30% uit vrouwen bestaat en het hogere en middenmanagement voor 40%. Deze
doelstelling is gehaald voor de RvT (33%) en voor de RvB zelfs 40%, en in het hogere
en middenmanagement is dat respectievelijk 29% en 26%. Rabobank voert een
diversiteitsbeleid, en biedt talentenprogramma’s en coaching aan om participatie
van vrouwen binnen de top en subtop te stimuleren. Bij projectfinanciering wordt
van bedrijven verwacht dat zij beleid hebben voor gelijke beloning van vrouwen
maar dit heeft geen aandacht in de eigen bedrijfsvoering of in andere vormen van
financiële dienstverlening. Een ander verbeterpunt is zerotolerance ten opzichte van
discriminatie op basis van gender.

Klimaatverandering

5

Het beleid van Rabobank op het gebied van klimaatverandering is twijfelachtig
(score 5). Rabobank heeft samen met andere Nederlandse banken en verzekeraars
de ‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend, waarmee zij zich verbindt aan de
overheidsdoelstelling van 49% CO2 reductie in 2030, oplopend naar 100% in 2050.
Rabobank streeft ernaar om uiterlijk in 2020 over de CO2 uitstoot veroorzaakt door
leningen en beleggingen te rapporteren. Ook streeft de bankgroep ernaar de CO 2
uitstoot van de eigen bedrijfsvoering te verminderen. Rabobank verwacht van
bedrijven dat ze een bijdrage leveren aan de energietransitie, de uitstoot van
broeikasgassen reduceren en, alleen in het geval van projectfinanciering, daar ook
over rapporteren. Rabobank geeft geen financiering meer aan kolenwinning en
kolengestookte energiecentrales. De bankgroep heeft geen beleid waarin fossiele
brandstoffen (stapsgewijs) worden uitgefaseerd, maar investeert niet in
controversiële oliewinning, zoals de winning van olie uit teerzanden. Veengrond en
andere gebieden met hoge koolstofvoorraden omzetten in landbouwgrond is niet
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toegestaan en Rabobank investeert niet in eerste generatie biobrandstoffen.
Rabobank legt bedrijven waarin ze investeert niet als voorwaarde op dat ze zich niet
bezighouden met lobbypraktijken gericht op het tegenhouden van klimaatbeleid.

Mensenrechten

8

Het mensenrechtenbeleid van Rabobank is goed (score 8). Het is gericht op de eigen
bedrijfsvoering en de bedrijven waarin de bankgroep investeert. Rabobank verwacht
van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human Rights
hanteren om risico’s van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen nu of in de
toekomst te voorkomen, klachtenprocedures opstellen en genoegdoening
garanderen indien sprake is van mensenrechtenschendingen. In het beleid is
speciale aandacht voor de rechten van kinderen en vrouwen. Bij landverwerving
dienen bedrijven uit te gaan van het principe van vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) van de
inheemse bevolking en andere landgebruikers. Rabobank vindt ook dat bedrijven
mensenrechtenbeleid moeten integreren in het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering
maar stelt niet als eis dat dit moet worden vastgelegd in contracten met
toeleveranciers.

Natuur

6

Het beleid van Rabobank voor natuur is voldoende (score 6). De bankgroep verwacht
van bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de bescherming van
kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, op basis van
internationale standaarden. Ook dienen bedrijven de introductie van invasieve
soorten in ecosystemen te voorkomen. Bij projectfinanciering past de bankgroep de
Equator Principles toe, die het maken van een milieueffectenrapportage verplicht
stelt. Dit is geen onderdeel van het beleid voor andere vormen van financiële
dienstverlening, zoals kredietverlening en vermogensbeheer. Rabobank besteedt in
haar beleid ook aandacht aan het voorkomen van waterschaarste door bedrijven die
zij financiert of waarin ze investeert. Ook verwacht Rabobank van bedrijven dat zij
natuurbescherming opnemen in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

Bosbouw

6

Het beleid van Rabobank voor de bosbouwsector is voldoende (score 6). Rabobank
verwacht van bedrijven dat rekening houden met de bescherming van gebieden met
belangrijke natuurwaarde (High Conservation Value) en de bescherming van
bosgebieden waarin veel CO2 is opgeslagen (High Carbon Stock). De bankgroep
financiert geen ondernemingen die zich schuldig maken aan illegale houtkap en
vereist FSC of PEFC certificering om voor financiering in aanmerking te komen. PEFC
biedt volgens natuur- en milieuorganisaties echter onvoldoende waarborgen voor
duurzame bosbouw. Verwerkers, zoals pulp- en papierbedrijven, dienen gebruik te
maken van hoogwaardige milieuvriendelijke technologie. Verder moeten bedrijven
de rechten van lokale en inheemse gemeenschappen op een eerlijk en gelijkwaardig
gebruik van bossen respecteren en conflicten over landrechten vermijden door het
principe van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and
Informed Consent - FPIC) te hanteren, voor de inheemse bevolking en andere
betrokken landgebruikers. De bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren maar stelt niet als eis dat bedrijven
rapporteren volgens de richtlijnen van het Forest Footprint Disclosure (FFD) project.

Financiële sector

3

Rabobank heeft ruim onvoldoende beleid voor de financiële sector (score 3). Er is
onvoldoende beleid ten aanzien van leningen aan of investeringen in andere
financiële instellingen, zoals beleid op het gebied van witwassen, belastingontwijking
en investeringen in risicosectoren. Financiële instellingen dienen wel de OESOrichtlijnen voor multinationale ondernemingen, de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties en de UN Global Compact te
onderschrijven. Ook wordt van bedrijven, dus ook van financiële instellingen,
verwacht dat ze sociale, economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid

Sectoren

Pagina | 94

Onderwerp

Score

Toelichting
integreren. Ook worden ze geacht een duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Visserij

6

Het beleid van Rabobank voor de visserijsector is voldoende (score 6). Rabobank
investeert niet in bedrijven die gebruik maken van schadelijke vistechnieken en
verwacht van bedrijven dat zij overbevissing tegengaan, bijvangst beperken en
rekening houden met de bescherming van bedreigde vissoorten. Ook stimuleert de
bankgroep het gebruik van ASC (kweekvis) en MSC (wilde vangst) certificering en
verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de International Principles for
Responsible Shrimp Farming voor garnalenvisserij. Ander relevant sectorbeleid
ontbreekt, zoals een verbod op het varen onder ‘flags of convenience’ (waardoor
illegaal, ongereguleerd en ongedocumenteerd vissen mogelijk is) en het tegengaan
van ‘spookvisserij’ (vissen en andere zeedieren die in netten verstrikt raken die niet
meer worden gebruikt). Wel wordt van bedrijven verwacht dat ze sociale,
economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid integreren. Ook worden ze
geacht een duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Voeding

8

Het beleid van Rabobank voor landbouw en voeding is goed (score 8). Rabobank wil
met haar investeringsbeleid bijdragen aan toegang tot betaalbare en gezonde
voeding voor iedereen, ook consumenten in ontwikkelingslanden. De bankgroep
verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele arbeidsrechten
van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie en het recht op
collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid; geen
kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Ook dienen zij bij de verwerving van
grondstoffen conflicten over landrechten vermijden en het principe van vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent FPIC) van de inheemse bevolking en andere betrokken landgebruikers te
garanderen. Rabobank verwacht ook van bedrijven dat zij rekening houden met de
bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten. Er
worden certificeringseisen gesteld aan de productie van palmolie, soja en suiker. De
bankgroep stelt eisen aan de huisvesting van boerderijdieren en veetransport dient
te worden beperkt tot maximaal acht uur. Ook dienen veehouderijen terughoudend
te zijn met het gebruik van antibiotica. Verder dienen bedrijven een
duurzaamheidsverslag te publiceren en sociale, economische en milieucriteria op te
nemen in hun inkoopbeleid. Wat ontbreekt in het beleid, is terugdringing van de
uitstoot van schadelijke stoffen.

Wapens

8

Het beleid van Rabobank voor wapenproductie- en handel is goed (score 8).
Producenten van controversiële wapens zijn uitgesloten van financiering. Dit geldt
ook voor bedrijven die conventionele wapens leveren aan partijen die betrokken zijn
bij een gewapend conflict en regimes betrokken bij ernstige
mensenrechtenschendingen maar het geldt niet voor wapenhandel met regimes die
corrupt zijn of een buitenproportioneel deel van hun begroting aan wapenaankopen
besteden. Ook de levering van onderdelen of systemen die essentieel zijn voor
militaire doeleinden, maar ook kunnen worden gebruikt voor civiele eindproducten
(‘dual-use’ technologie) is niet uitgesloten.

3

Het beloningsbeleid van Rabobank is ruim onvoldoende (score 3). De Raad van
Bestuur krijgt geen bonussen uitgekeerd. In Nederland zijn de bonussen voor senior
managers en ‘risk takers’ gemaximeerd tot 20% van het jaarsalaris. In de
internationale tak van Rabobank kunnen bonussen echter oplopen tot 100% van het
jaarsalaris. De bank behoudt zich het recht voor om bonussen terug te kunnen
vorderen. De helft van de bonus is gebaseerd op niet-financiële criteria maar
Rabobank geeft verder geen details over de inhoud van die criteria. Rabobank geeft
ook geen informatie over het verschil tussen het hoogste en laagste salaris binnen
de bankgroep.

Bedrijfsvoering
Bonussen
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Onderwerp

Score

Transparantie en
verantwoording

5.6
5.6.1

5

Toelichting
Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort Rabobank twijfelachtig
(score 5). De bankgroep publiceert over de inhoud en resultaten van het
duurzaamheidsbeleid en legt daarover verantwoording af in het jaarverslag, ook
over interactie met maatschappelijke stakeholders. De bankgroep geeft inzicht in de
regio’s en sectoren waarin het investeert maar publiceert geen namen van bedrijven
en overheden die deel uitmaken van de krediet- en beleggingsportefeuille. De
bankgroep geeft aan met hoeveel bedrijven binnen de kredietportefeuille interactie
is geweest over sociale en milieuonderwerpen (engagement), inclusief details over
de sectoren waarin de bedrijven actief zijn, het gespreksonderwerp en de status: is
er sprake van verbetering of is het bedrijf uitgesloten vanwege onvoldoende
voortgang. Namen van de betreffende bedrijven worden niet gepubliceerd, ook niet
van bedrijven die op voorhand of na een engagementtraject zijn uitgesloten van
financiering of belegging. Ook wordt er geen informatie gegeven over het
stemgedrag van Rabobank tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven
waarin de bankgroep investeert.
Rabobank heeft een klachtenprocedure die ook voor derden (niet-klanten)
toegankelijk is.

Triodos Bank
Profiel

Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) is een Europese duurzame bank van Nederlandse origine. De bank heeft
681.000 particuliere en zakelijke klanten en is ook actief op het gebied van vermogensbeheer.90 Triodos
Bank opereert in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.91 Triodos Bank opereert
overal onder dezelfde naam.
De aandelen van Triodos Bank worden beheerd door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
(SAAT). Deelname is mogelijk via de aankoop van aandelencertificaten die worden uitgegeven door SAAT.
Triodos Bank is niet beursgenoteerd. De aandelen worden beheerd op een handelsplatform dat door
Triodos Bank zelf wordt onderhouden. Aandeelhouders mogen niet meer dan 10% van de certificaten in
bezit hebben. Delta Lloyd en Rabobank zijn de enige twee instellingen die beide meer dan 3% van de
aandelencertificaten in handen hebben.92
In 2017 had Triodos Bank gemiddeld 1.197 werknemers in dienst (gemeten in fte), waarvan 598,6
werkzaam in Nederland.93 Eind december 2017 bedroegen de totale inkomsten van Triodos Bank € 240,3
miljoen, waarvan € 119,2 miljoen afkomstig van activiteiten op de Nederlandse markt.94 In 2017 bedroegen
de tegoeden van klanten € 8,7 miljard, waarvan € 5,4 miljard aan spaartegoeden.95
5.6.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 34 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor Triodos Bank. Zoals
te zien is in de tabel is Triodos Bank actief in de vier investeringscategorieën die in dit onderzoek worden
beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1). Echter, binnen de categorie ‘Beleggingen op de balans’ investeert Triodos
Bank alleen in staatsobligaties en ontwikkelingsbanken met een meerderheidsbelang van de staat. Omdat
de Eerlijke Bankwijzer alleen investeringsbeleid dat betrekking heeft op bedrijven beoordeelt, wordt van
Triodos Bank niet verwacht dat ze een duurzaam investeringsbeleid heeft voor de categorie ‘Beleggingen
op de balans’.
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Tabel 34

Analyse relevante investeringscategorieën Triodos Bank
Waarde eind
2017 (€ miljard)

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan bedrijven)

4,9

Hypotheken

49,7%

Ja
Ja

Staatsobligaties

Beleggingen op de balans

% Relevant

1,4

14,4%

Aandelen en bedrijfsobligaties

0,0%

Derivaten

0,0%

Vastgoed en effecten

0,0%

Overige/niet gedefinieerd

0,8

8,2%

Hypotheekleningen

1,1

11,1%

Ander vermogen op de balans

1,6

16,6%

Totale balans

9,9

100,0%

Vermogensbeheer voor klanten Beheerd vermogen

Ja

4,6

Ja

Bron: Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 4, 79, 101, 114, 146, 148, 176.

5.6.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 35 staan de scores voor Triodos Bank, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering. De
scores in de huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige beleidsupdate
om de scores van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
Tabel 35

Overzicht beleidsscores Triodos Bank

Totale score

Inhoud van beleid

Reikwijdte van
beleid (%)

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

Veranderingen

Reikwijdte van
beleid (%)

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Arbeidsrechten

10

97%

10

10

98%

10

0

0

0

Belastingen

8

97%

7

7

100%

7

0

0

1

Corruptie

9

100%

9

9

100%

9

0

0

0

Dierenwelzijn

10

100%

10

9

100%

9

1

0

1

Gendergelijkheid

2

89%

2

4

94%

4

2

3

0

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering
Thema’s

Pagina | 97

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

9

96%

9

8

96%

8

1

1

4

Mensenrechten

10

100%

10

10

92%

9

1

0

1

Natuur

10

99%

10

10

100%

9

1

0

1

Bosbouw

8

98%

8

8

97%

8

0

0

1

Financiële sector

9

100%

9

9

100%

9

0

0

0

Visserij

8

100%

8

8

100%

8

0

0

0

Voeding

10

99%

10

9

100%

9

1

0

0

Wapens

10

100%

10

10

100%

10

0

0

0

Bonussen

10

100%

10

10

100%

10

0

0

0

Transparantie en
verantwoording

10

94%

9

8

94%

8

1

1

1

Reikwijdte van
beleid (%)

Klimaatverandering

Reikwijdte van
beleid (%)

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Inhoud van beleid

Scores 2016

Sector thema’s

5.6.4

Toelichting scores Triodos Bank

Tabel 36 geeft een toelichting op de scores van Triodos Bank.
Tabel 36
Onderwerp

Score

Toelichting scores Triodos Bank

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

10

Het beleid van Triodos Bank voor arbeidsrechten is uitstekend (score 10). De
bankgroep verwacht van bedrijven die zij financiert of waarin zij investeert dat zij
zich houden aan de vier fundamentele arbeidsrechten van de internationale
arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie en het recht op collectieve
loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid; geen kinderarbeid; en
vrijwaring van discriminatie). Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat ze een
gezondheid- en veiligheidsbeleid hebben, maximale werktijden hanteren en een
leefbaar loon betalen. Bedrijven dienen een managementsysteem in te voeren om te
monitoren of de normen worden nageleefd. Bij projectfinanciering stelt Triodos
Bank als eis dat een gelijke behandeling van migrantenarbeid wordt gegarandeerd.
Arbeidsnormen dienen te worden opgenomen in het inkoopbeleid en in contracten
met onderaannemers en toeleveranciers.

Belastingen

7

Het beleid van Triodos Bank voor belastingen is ruim voldoende (score 7). De
bankgroep rapporteert over haar eigen belastingbetalingen per land waarin het
actief is. De bank neemt niet deel aan en financiert geen transacties of
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Score

Toelichting
bedrijfsconstructies die vooral zijn opgezet met het doel om belastingvoordeel te
behalen en verwacht dit ook van de bedrijven die zij financiert of waarin ze
investeert. De bank vereist ook dat bedrijven een managementsysteem invoeren om
direct actie te kunnen ondernemen als medewerkers zich schuldig maken aan
belastingontduiking. Triodos Bank zou het beleid verder kunnen verbeteren door,
zeker in het kader van vermogensbeheer, van bedrijven te verlangen dat zij per land
waarin zij actief zijn, openheid van zaken te geven over belastingbetalingen aan en
subsidies van overheden, inkomsten, kosten en winsten.

Corruptie

9

Het beleid van Triodos Bank voor corruptie is zeer goed (score 9). Bij de beoordeling
van klanten en toetsing van financiële transacties, hanteert Triodos Bank relevante
internationale standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering
van criminele of terroristische organisaties en personen, zoals de FATF (Financial
Action Task Force on Money Laundering) en de Wolfsberg Principles. Triodos Bank
heeft een zerotolerance beleid ten aanzien van corruptie en verwacht dit ook van
bedrijven waarin ze investeert. De bank vereist van bedrijven dat ze een
managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen ondernemen als
medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan corruptie. Ook verwacht de
bankgroep dat bedrijven publiekelijk verantwoording afleggen over hun
lobbypraktijken ter beïnvloeding van (internationale) wet- en regelgeving.

Dierenwelzijn

9

Het beleid van Triodos Bank voor dierenwelzijn is zeer goed (score 9). Triodos Bank
onderschrijft de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren. De bankgroep investeert
niet in bedrijven die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica of betrokken
zijn bij de productie en handel in bont. Het gebruik van proefdieren voor de
ontwikkeling van medicijnen is wel toegestaan, mits bedrijven zoeken naar
alternatieven en de zogenoemde 3V strategie hanteren (vervangen, verminderen en
verfijnen). De bank verwacht van bedrijven dat zij dierenwelzijn garanderen bij de
huisvesting van boerderijdieren, ondersteunt boeren bij omschakeling naar
duurzame veehouderij en vereist het gebruik van keurmerken op het gebied van
dierenwelzijn. Triodos Bank investeert niet in entertainmentactiviteiten met wilde
dieren. Van bedrijven wordt verwacht dat ze dierenwelzijn opnemen in hun
inkoopbeleid en vastleggen in contracten met toeleveranciers. Triodos Bank kan het
beleid verder verbeteren door daarin een prudent gebruik van antibiotica in op te
nemen.

Gendergelijkheid

4

Het beleid van Triodos Bank op het gebied van gendergelijkheid is onvoldoende
(score 4). Triodos Bank legt geen streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan
bedrijven die zij financiert of waarin ze investeert in het kader van vermogensbeheer
maar hanteert die wel voor de eigen bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht en Raad
van Bestuur van Triodos Bank bestaat voor minimaal 30% uit vrouwen en het
aandeel vrouwen in managementposities is 44%. Triodos Bank gebruikt systemen
om gelijke beloning te garanderen en verwacht dat ook van de bedrijven waarin het
investeert.

Klimaatverandering

8

Het beleid van Triodos Bank op het gebied van klimaatverandering is goed (score 8).
Triodos Bank heeft samen met andere Nederlandse banken en verzekeraars de
‘Spitsbergen Ambitie’ ondertekend, waarmee zij zich verbindt aan de
overheidsdoelstelling van 49% CO2 reductie in 2030, oplopend naar 100% in 2050.
Triodos Bank rapporteert over haar bijdrage aan de reductie van de CO2 uitstoot
door de investeringen in duurzame energie maar rapporteert nog niet over de
emissies van alle leningen en beleggingen. Triodos Bank investeert niet in bedrijven
die voor meer dan 5% van hun omzet afhankelijk zijn van de productie of het gebruik
van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas, en verwacht van bedrijven
waarin ze investeert dat die een bijdrage leveren aan de energietransitie en hun CO2
uitstoot verminderen. Ook verwacht de bank van bedrijven dat zij geen veengrond
en andere gebieden met hoge koolstofvoorraden omzetten in landbouwgrond, dat
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Toelichting
de productie van biomassa voldoet aan de 12 principes van de Roundtable on
Sustainable Biomaterials (RSB) en dat CO2-compensatie is gecertificeerd volgens de
Gold Standard.

Mensenrechten

9

Het mensenrechtenbeleid van Triodos Bank is zeer goed (score 9) en heeft aandacht
voor de eigen bedrijfsvoering en voor de bedrijven die de bank financiert. De bank
verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human
Rights hanteren om risico’s van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen nu of
in de toekomst te voorkomen, klachtenprocedures opstellen en genoegdoening
garanderen indien sprake is van mensenrechtenschendingen. In het beleid is
speciale aandacht voor de rechten van kinderen en vrouwen. Bedrijven moeten bij
landverwerving uitgaan van het principe van vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) van de
inheemse bevolking en andere betrokken landgebruikers. Triodos Bank vindt ook dat
bedrijven mensenrechtenbeleid moeten integreren in het inkoopbeleid en de
bedrijfsvoering en dit vastleggen in contracten met toeleveranciers.

Natuur

9

Het beleid van Triodos Bank voor natuur is zeer goed (score 9). De bankgroep
verwacht van bedrijven dat zij in hun activiteiten rekening houden met de
bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, op
basis van internationale standaarden. Bedrijven dienen introductie van invasieve
soorten in ecosystemen te voorkomen en een milieueffectenrapportage op te
stellen, met daarin ook aandacht voor het risico van waterschaarste. Verder verlangt
Triodos Bank van bedrijven dat ze natuurbescherming opnemen in het inkoopbeleid
en vastleggen in contracten met toeleveranciers.

Bosbouw

8

Het beleid van Triodos Bank voor de bosbouwsector is goed (score 8). De bankgroep
financiert geen en investeert niet in ondernemingen die zich schuldig maken aan niet
duurzame, illegale en ongecertificeerde houtkap of houthandel. Verwerkers, zoals
pulp- en papierbedrijven, dienen gebruik te maken van hoogwaardige
milieuvriendelijke technologie. Bedrijven moeten de rechten van lokale en inheemse
gemeenschappen op een eerlijk en gelijkwaardig gebruik van bossen respecteren en
conflicten over landrechten vermijden door het principe van vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers te hanteren. Naast FSC
accepteert Triodos Bank ook PEFC als certificeringssysteem. PEFC biedt volgens
natuur- en milieuorganisaties echter onvoldoende waarborgen voor duurzame
bosbouw. De bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren en rapporteren volgens de richtlijnen van het
Forest Footprint Disclosure (FFD) project.

Financiële sector

9

Triodos Bank heeft zeer goed beleid voor de financiële sector (score 9). Bij leningen
of investeringen in andere financiële instellingen wordt verwacht dat zij beleid
hebben op het gebied van belastingontwijking en witwassen en internationale
standaarden onderschrijven als de OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen, de Equator Principles, de Principles for Responsible Investment (PRI)
van de Verenigde Naties, de UN Global Compact en de Green Bond Principles. Ook
worden ze geacht een GRI-duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Visserij

8

Het beleid van Triodos Bank voor de visserijsector is goed (score 8). Triodos Bank
investeert alleen in bedrijven die voldoen aan de criteria van de Marine Stewardship
Council en de Aquaculture Stewardship Council (kweekvis) en zich houden aan de
International Principles for Responsible Shrimp Farming voor garnalenvisserij. Verder
dienen bedrijven bijvangst te beperken en ‘spookvisserij’ (vissen en andere
zeedieren die in netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt) te
voorkomen. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze sociale, economische en

Sectoren
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milieucriteria in hun inkoopbeleid opnemen en vastleggen in contracten met
toeleveranciers. Ook dienen ze een duurzaamheidsrapportage te publiceren.

Voeding

9

Het beleid van Triodos Bank voor landbouw en voeding is zeer goed (score 9). De
bankgroep verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de vier fundamentele
arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie
en het recht op collectieve loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid;
geen kinderarbeid; en vrijheid van discriminatie). Ook dienen zij bij de verwerving
van grondstoffen conflicten over landrechten vermijden door het principe van
vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed
Consent - FPIC) van de inheemse bevolking en andere landgebruikers te hanteren.
Triodos Bank verwacht ook van bedrijven dat zij rekening houden met de
bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten,
ondersteunt biologische landbouw, stelt certificeringseisen aan onder andere soja
en palmolie en investeert niet in GMO’s. Triodos Bank besteedt in haar beleid ook
aandacht aan het voorkomen van waterschaarste door bedrijven die zij financiert of
waarin ze investeert. Triodos Bank kan het beleid verder verbeteren door daarin een
prudent gebruik van antibiotica in op te nemen.

Wapens

10

Het beleid van Triodos Bank voor wapenproductie- en handel is uitstekend (score
10). Triodos Bank sluit investeringen in alle wapenproductie en -handel uit.

Bonussen

10

Het beloningsbeleid van Triodos Bank is uitstekend (score 10). Directie en
management ontvangen geen bonus. Medewerkers kunnen in uitzonderlijke
gevallen een gratificatie krijgen van maximaal één maandsalaris (8%). Het hoogste
salaris bij Triodos Bank is 10 keer hoger dan het laagste salaris.

Transparantie en
verantwoording

8

Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort Triodos Bank goed (score
8). De bankgroep publiceert de inhoud van het duurzaamheidsbeleid en legt
daarover verantwoording af in het jaarverslag, ook over de interactie met
maatschappelijke stakeholders. De bankgroep geeft de namen van bedrijven en
overheden waarin het investeert. Ook geeft Triodos Bank aan met hoeveel en welke
bedrijven interactie is geweest over sociale en milieuonderwerpen (engagement) en
publiceert een verslag over het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van
bedrijven waarin wordt belegd. Triodos Bank heeft een klachtenprocedure maar die
richt zich niet op individuen en gemeenschappen die mogelijk schade hebben
ondervonden van bedrijven en activiteiten waarin Triodos Bank investeert.

Bedrijfsvoering

5.7
5.7.1

Van Lanschot Kempen
Profiel

Van Lanschot Kempen is een Nederlandse bankgroep gespecialiseerd in private banking, merchant banking
en vermogensbeheer.96 De bankgroep heeft de grootste klantengroep in Nederland en is daarnaast actief in
België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.97 Van Lanschot Kempen levert
diensten aan vermogende particuliere klanten, zakelijke klanten en grote ondernemingen, institutionele
beleggers, financiële instellingen en (semi)overheidsinstellingen.98
Van Lanschot Kempen is een beursgenoteerde naamloze vennootschap. 99,9% van de gewone aandelen is
in handen van een trust, Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, die
certificaten heeft uitgegeven voor deze aandelen. Deze aandelen zijn genoteerd aan de Euronext
Amsterdam Stock Market.99 Van Lanschot is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers N.V.100
Van Lanschot opereert op de Nederlandse markt onder de volgende merknamen: Van Lanschot, Evi,
Hypotrust, Kempen Capital Management en Kempen & Co.101
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In juli 2016 heeft Van Lanschot Allshare B.V. overgenomen, een IT bedrijf gespecialiseerd in backoffice
solutions voor financiële instellingen.102 Een maand later, in augustus 2016, nam Van Lanschot de
Nederlandse private bank Staalbankiers over.103 Een jaar later, in augustus 2017, nam Van Lanschot de
vermogensbeheeractiviteiten van de Zwitserse bank UBS in Nederland over. Het beheerd vermogen van
UBS Nederland bedraagt rond de € 2,6 miljard.104
Eind 2017 had Van Lanschot Kempen 1.658 werknemers in dienst (gemeten in fte).105 In 2017 bedroegen de
totale inkomsten € 567,3 miljoen, waarvan € 509 miljoen afkomstig uit Nederland.106 Eind 2017 bedroegen
de totale tegoeden van klanten € 9,1 miljard, waarvan € 3,7 miljard aan spaartegoeden.107
5.7.2

Relevante investeringscategorieën

Tabel 37 presenteert een analyse van de investeringscategorieën die relevant zijn voor Van Lanschot
Kempen. Zoals te zien in de tabel is Van Lanschot Kempen actief in drie van de vier investeringscategorieën
die in dit onderzoek worden beoordeeld (zie paragraaf 1.5.1). De recente overname van UBS Nederland is
niet opgenomen in de tabel, omdat deze nog niet door de groep is geconsolideerd.
Tabel 37

Analyse relevante investeringscategorieën Van Lanschot Kempen

Investeringscategorie

Investeringsvorm

Zakelijke kredietverlening

Leningen en kredieten aan bedrijven

Projectfinanciering

(Opgenomen in leningen aan bedrijven)

Beleggingen op de balans

Waarde eind 2017
(€ miljard)
2,5

% Relevant
16,8%

Ja
Nee

Staatsobligaties

0,7

4,5%

Aandelen en bedrijfsobligaties

0,2

1,6%

Derivaten

0,3

2,2%

Overige/niet gedefinieerd

2,2

14,8%

Hypotheekleningen

6,3

42,8%

Ander vermogen op de balans

2,5

17,3%

Ja

Vastgoed en effecten

Hypotheken

Totale balans
Vermogensbeheer voor klanten Beheerd vermogen

14,7 100,0%
74,5

Ja

Bron: Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 5, 69, 100, 167, 170-172.

5.7.3

Overzicht beleidsscores

In Tabel 38 staan de scores voor Van Lanschot Kempen, per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering.
De scores in de huidige beleidsupdate staan in de middelste kolommen. Het gaat bij de huidige
beleidsupdate om de scores van 2018. De veranderingen ten opzichte van 2016 staan in de laatste drie
kolommen.
In de kolom ‘positieve veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de
beoordeling inhoudelijk is verbeterd of de reikwijdte van het beleid is uitgebreid. In de kolom ‘negatieve
veranderingen’ wordt aangegeven voor hoeveel elementen het beleid volgens de beoordeling is
verslechterd of de reikwijdte van het beleid is beperkt.
De kolommen ‘reikwijdte van het beleid’ geven het % weer op hoeveel investeringscategorieën het beleid
wordt toegepast. Zie voor meer uitleg paragraaf 1.5.
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Tabel 38

Overzicht beleidsscores Van Lanschot Kempen

Totale score

Verandering in
totale score

Positieve
veranderingen

Negatieve
veranderingen

9

98%

9

8

97%

8

1

0

2

Belastingen

6

100%

6

5

96%

5

1

0

2

Corruptie

8

100%

8

8

97%

8

0

0

1

Dierenwelzijn

4

77%

3

4

67%

3

0

0

3

Gendergelijkheid

1

83%

1

1

83%

2

1

2

1

Klimaatverandering

24

93%

2

4

74%

3

1

3

2

Mensenrechten

8

94%

8

8

80%

7

0

1

8

Natuur

9

92%

8

9

85%

8

0

0

6

Bosbouw

5

100%

5

4

78%

3

2

0

5

Financiële sector

8

89%

7

7

87%

6

1

0

4

Visserij

4

85%

4

4

79%

3

1

0

3

Voeding

8

69%

7

8

80%

7

0

0

9

Wapens

9

100%

9

9

99%

9

0

0

1

Bonussen

8

63%

6

4

85%

4

2

0

4

Transparantie en
verantwoording

8

89%

7

7

85%

6

1

2

4

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Veranderingen

Totale score

Scores 2018

Arbeidsrechten

Thema's, sectoren en aspecten
van de bedrijfsvoering

Reikwijdte van
beleid (%)

Inhoud van beleid

Scores 2016

Thema’s

Sectoren

Bedrijfsvoering

5.7.4

Toelichting scores Van Lanschot Kempen

Tabel 39 geeft een toelichting op de scores van Van Lanschot Kempen.
Tabel 39
Onderwerp

Score

Toelichting scores Van Lanschot Kempen

Toelichting

Thema’s
Arbeidsrechten

8

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor arbeidsrechten is goed (score 8). De
bankgroep verwacht van bedrijven die zij financiert of waarin zij investeert dat zij
zich houden aan de vier fundamentele arbeidsrechten van de internationale
arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie en het recht op collectieve
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Onderwerp

Score

Toelichting
loononderhandeling; geen gedwongen of dwangarbeid; geen kinderarbeid; en
vrijwaring van discriminatie). Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat ze een
gezondheids- en veiligheidsbeleid hebben en maximum werktijden hanteren.
Bedrijven dienen een managementsysteem in te voeren om te monitoren of de
normen worden nageleefd. Bij vermogensbeheer voor klanten is ook een gelijke
behandeling van migrantenarbeid onderdeel van het beleid. Betaling van een
leefbaar loon ontbreekt. Ook mist in het beleid dat bedrijven waarin Van Lanschot
Kempen investeert naleving van arbeidsnormen opnemen in contracten met
toeleveranciers.

Belastingen

5

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor belastingen is twijfelachtig (score 5). De
bankgroep rapporteert over haar eigen belastingbetalingen en het eigen vermogen
per land waarin het actief is maar verwacht niet van bedrijven waarin de bankgroep
investeert dat ze openheid van zaken geven over hun belastingbetalingen per land,
omzet- en winstcijfers en subsidies van overheden. De bankgroep heeft zelf geen
dochterondernemingen in belastingparadijzen, ondersteunt geen transacties met als
voornaamste doel belastingontwijking en geeft daarover ook geen advies aan
klanten. De bankgroep verwacht verder van klanten dat zij handelen in lijn met de
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en geen bedrijfsconstructies
opzetten met als voornaamste doel om belastingvoordeel te behalen.

Corruptie

8

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor corruptie is goed (score 8). Bij de
beoordeling van klanten en toetsing van financiële transacties, hanteert Van
Lanschot Kempen relevante internationale standaarden ter voorkoming van
witwaspraktijken en de financiering van criminele of terroristische organisaties en
personen, zoals FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) en de
Wolfsberg Principles. Van Lanschot Kempen verbiedt elke vorm van omkoping,
corruptie en fraude en verwacht dit ook van de bedrijven waarin ze investeert. Zij
dienen zich te houden aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
en publiekelijk verantwoording af te leggen over hun lobbypraktijken ter
beïnvloeding van (internationale) wet- en regelgeving. Verder vereist de bankgroep
dat bedrijven een managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen
ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan corruptie.
Wat ontbreekt, is de eis dat bedrijven publiekelijk hun volledige eigendomsstructuur
kenbaar maken.

Dierenwelzijn

3

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor dierenwelzijn is ruim onvoldoende (score
3). De bankgroep onderschrijft de zogenoemde ‘Vijf Vrijheden’ voor dieren,
investeert niet in bedrijven die gebruik maken van dierproeven voor cosmetica en
verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan Europese normen ten aanzien van de
huisvesting van boerderijdieren. Het gebruik van antibiotica moet tot een minimum
worden beperkt. Bij kredietverlening is het gebruik van proefdieren voor de
ontwikkeling van medicijnen toegestaan, mits bedrijven zoeken naar alternatieven
en de zogenoemde 3V-strategie hanteren (vervangen, verminderen en verfijnen).
Aan bontproducenten worden geen leningen verstrekt maar handel in
bontproducten wordt niet volledig uitgesloten.

Gendergelijkheid

2

Het beleid van Van Lanschot Kempen op het gebied van gendergelijkheid is slecht
(score 2). De bankgroep legt geen streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan
bedrijven die zij financiert of waarin ze investeert. Voor de eigen bedrijfsvoering is
de doelstelling dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voor minimaal 30%
uit vrouwen bestaat. Er is in het personeelsbeleid geen aandacht voor gelijke
beloning tussen mannen en vrouwen. Dit is wel opgenomen in het beleggingsbeleid
voor vermogensbeheer voor klanten, omdat dit onderdeel is van de standaarden van
de International Finance Corporation, die door asset manager Kempen worden
onderschreven. Een ander verbeterpunt is de invoering van een zerotolerance beleid
ten opzichte van discriminatie op basis van gender.
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Onderwerp

Score

Toelichting

Klimaatverandering

3

Het beleid van Van Lanschot Kempen op het gebied van klimaatverandering is ruim
onvoldoende (score 3). De bankgroep heeft geen heldere strategie om door haar
investeringsbeleid een bijdrage te leveren aan de omschakeling naar een economie
gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Er is geen beleid om het gebruik van
zeer vervuilende fossiele brandstoffen tegen te gaan, zoals onconventionele olie- en
gaswinning (teerzandolie en schaliegas) en kolencentrales. De bankgroep heeft geen
meetbare doelstellingen om de door de bank gefinancierde uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en rapporteert ook niet over de CO 2 uitstoot van
haar financieringen. Van Lanschot Kempen heeft wel beleid om de CO2 uitstoot van
de eigen bedrijfsvoering terug te dringen. Het klimaatbeleid beperkt zich tot
vermogensbeheer (Kempen). Kempen rapporteert over de reductiedoelstellingen en
resultaten van een aantal duurzame beleggingsfondsen. Ander relevant beleid is dat
de productie van biomassa voldoet aan de 12 principes van de Roundtable on
Sustainable Biomaterials (RSB).

Mensenrechten

7

Het mensenrechtenbeleid van Van Lanschot Kempen is ruim voldoende (score 7). De
bankgroep verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGP) hanteren om risico’s van betrokkenheid bij
mensenrechtenschendingen nu of in de toekomst te voorkomen,
klachtenprocedures opstellen en genoegdoening garanderen bij
mensenrechtenschendingen. Een verbeterpunt is dat de bank voor
vermogensbeheer duidelijker omschrijft wat onder toepassing van de UNGP wordt
verstaan. Bij vermogensbeheer is in het beleid speciale aandacht voor de rechten
van kinderen en vrouwen maar dat is geen onderdeel van het kredietbeleid.
Bedrijven moeten bij landverwerving uitgaan van het principe van vrijwillige,
voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent FPIC) van de inheemse bevolking, maar dit beleid geldt niet voor andere
landgebruikers. Van Lanschot Kempen vindt ook dat bedrijven mensenrechtenbeleid
moeten integreren in het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering maar stelt niet als eis
dat die moeten worden vastgelegd in contracten met toeleveranciers.

Natuur

8

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor natuur is goed (score 8). De bankgroep
verwacht dat bedrijven internationale standaarden toepassen voor de bescherming
van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, en de handel in
GMO’s. Ook moeten bedrijven de introductie van invasieve soorten voorkomen.
Vermogensbeheerder Kempen stelt het maken van een milieueffectenrapportage
verplicht, waarin ook aandacht is voor mogelijk verlies van biodiversiteit en
waterschaarste. Deze richtlijnen zijn geen onderdeel van het beleid voor andere
vormen van financiële dienstverlening, zoals kredietverlening. Bedrijven dienen
natuurbescherming ook op te nemen in hun inkoopbeleid.

3

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor de bosbouwsector is ruim onvoldoende
(score 3). In het kader van vermogensbeheer voor klanten, investeert de bankgroep
niet in ondernemingen die zich schuldig maken aan illegale houtkap of -handel en
verwacht van bedrijven dat ze gebieden met belangrijke natuurwaarde (High
Conservation Value) beschermen. Beleid voor de bescherming van bosgebieden
waarin veel CO2 is opgeslagen (High Carbon Stock) ontbreekt, evenals het gebruik
van FSC-certificering voor duurzaam bosbeheer. Bedrijven moeten de rechten van
lokale en inheemse gemeenschappen op een eerlijk en gelijkwaardig gebruik van
bossen respecteren en conflicten over landrechten vermijden door het principe van
vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed
Consent - FPIC) van de inheemse bevolking (niet van andere landgebruikers) te
hanteren. De bankgroep verwacht van (grote) bedrijven dat ze een
duurzaamheidsrapportage publiceren maar stelt niet als eis dat bedrijven
rapporteren volgens de richtlijnen van het Forest Footprint Disclosure (FFD) project.

Sectoren
Bosbouw
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Onderwerp

Score

Toelichting

Financiële sector

6

Van Lanschot Kempen heeft voldoende beleid voor de financiële sector (score 6). Bij
leningen of investeringen in andere financiële instellingen wordt verwacht dat zij
beleid hebben op het gebied van witwassen en investeringen in risicosectoren, en
internationale standaarden onderschrijven als de OESO-richtlijnen voor
multinationale ondernemingen, de Equator Principles, de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties, de UN Global Compact en de Green Bond
Principles. Ook worden ze geacht een GRI-duurzaamheidsrapportage te publiceren.
Van Lanschot Kempen vereist nog niet dat financiële instellingen afzien van
deelname aan transacties met als voornaamste doel belastingvoordeel te behalen en
klanten daar ook niet over te adviseren.

Visserij

3

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor de visserijsector is ruim onvoldoende
(score 3). Relevant sectorbeleid ontbreekt zoals toepassing van
certificeringssystemen als MSC en ASC (voor kweekvis), een verbod op het varen
onder ‘flags of convenience’, waardoor illegaal, ongereguleerd en
ongedocumenteerd vissen mogelijk is, en het voorkomen van ‘spookvisserij’, waarbij
vissen en andere zeedieren in netten verstrikt raken die niet meer worden gebruikt.
Wel wordt van bedrijven verwacht dat ze zich houden aan het CITES-verdrag t.a.v.
beschermde diersoorten. Ook wordt verwacht dat ze geen gebruik maken van
schadelijke vistechnieken en zich bij garnalenvisserij houden aan de International
Principles for Responsible Shrimp Farming.

Voeding

7

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor landbouw en voeding is ruim voldoende
(score 7). De bankgroep onderkent het recht op voldoende en gezonde voeding,
onderschrijft de ‘Vijf Vrijheden’ van dieren en verwacht van bedrijven in de sector
dat zij fundamentele arbeidsrechten respecteren. Bedrijven dienen conflicten over
landrechten te voorkomen. Bij landverwerving is vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) van de
inheemse bevolking vereist; dit geldt niet voor alle betrokken landgebruikers. De
bankgroep verwacht ook dat bedrijven rekening houden met de bescherming van
kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten, en zich houden aan
internationale standaarden voor de productie en handel in GMO’s. Ook wordt
verwacht dat bedrijven de (in)directe uitstoot van broeikasgassen en andere
schadelijke stoffen beperken en bij de ontwikkeling van activiteiten rekening houden
met mogelijke waterschaarste in de omgeving. Er is geen beleid over het omzetten
van veengrond in landbouwgrond, en andere gebieden met hoge koolstofvoorraden.

Wapens

9

Het beleid van Van Lanschot Kempen voor wapenproductie- en handel is zeer goed
(score 9). Van Lanschot Kempen verstrekt geen kredieten aan bedrijven betrokken
bij het ontwikkelen, produceren, testen, opslaan en/of onderhouden van
controversiële wapens en munitie. Van Lanschot beschouwt persoonsgerichte
landmijnen, clusterbommen, nucleaire, biologische en chemische wapens als
controversiële wapens. De bankgroep sluit ook controversiële wapenhandel uit:
levering van wapens aan partijen betrokken bij een gewapend conflict, landen die
vallen onder een boycot van de EU of Verenigde Naties, of regimes betrokken bij
ernstige mensenrechtenschendingen en/of corruptie. Er is alleen geen beleid voor
de levering van onderdelen of systemen die essentieel zijn voor militaire doeleinden,
maar ook kunnen worden gebruikt voor civiele eindproducten (‘dual-use’
technologie).

4

Het beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen is onvoldoende (score 4). Bonussen
voor de Raad van Bestuur zijn afgeschaft. Voor medewerkers In Nederland is de
variabele beloning gemaximeerd tot 20% van het jaarsalaris maar in individuele
gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en de bonus oplopen tot maximaal
100%. Het is niet duidelijk of dit alleen geldt voor ‘risk-takers’ of ook voor andere

Bedrijfsvoering
Bonussen
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Onderwerp

Score

Toelichting
managementfuncties. De helft van de bonus is gebaseerd op niet-financiële criteria
maar meer details daarover ontbreken. Van Lanschot Kempen houdt zich het recht
voor om bonussen terug te vorderen als achteraf blijkt dat de daaraan gekoppelde
doelstellingen niet zijn gehaald. Van Lanschot Kempen geeft geen informatie over
het verschil tussen het hoogste en laagste salaris binnen de groep.

Transparantie en
verantwoording

6

Op het gebied van transparantie en verantwoording scoort Van Lanschot Kempen
voldoende (score 6). De bankgroep publiceert een duurzaamheidsverslag in
overeenstemming met GRI-richtlijnen. Het MVO-Kredietbeleid en verantwoord
beleggingsbeleid zijn gepubliceerd op de website. Van Lanschot Kempen geeft een
overzicht van investeringen naar sector en regio, een volledig overzicht van
overheden waarin zij investeert, en voor een deel de namen van bedrijven waarin
wordt belegd in het kader van vermogensbeheer. De bankgroep biedt een overzicht
van het aantal bedrijven (sommige ook met naam en toenaam) waarmee een
engagementtraject is gevoerd over sociale en milieuonderwerpen. Ook de
stemverslagen zijn openbaar, met daarin informatie over het stemgedrag van
vermogensbeheerder Kempen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven
waarin het investeert. Van Lanschot Kempen heeft geen klachtenprocedures die
openstaan voor individuen en maatschappelijke organisaties die geen klant zijn bij
de bank.
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Hoofdstuk 6

Conclusies

In dit rapport vindt u de zeventiende actualisering van de beoordeling van het verantwoord
investeringsbeleid van zeven Nederlandse bankgroepen voor de Eerlijke Bankwijzer:
•
•
•
•
•
•
•

ABN Amro
De Volksbank
ING
NIBC
Rabobank
Triodos Bank
Van Lanschot Kempen

De bankgroepen zijn beoordeeld op basis van de in 2018 geactualiseerde methodologie van de Fair Finance
Guide International (FFGI), ten aanzien van hun verantwoord investeringsbeleid voor acht
duurzaamheidsthema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsrechten;
Belastingen;
Corruptie;
Dierenwelzijn;
Gendergelijkheid;
Klimaatverandering;
Mensenrechten; en
Natuur.

en vijf risicovolle sectoren:
•
•
•
•
•

Bosbouw;
Financiële sector;
Visserij;
Voeding; en
Wapens.

Ook is het beloningsbeleid van de bankgroepen en hun transparantie en verantwoording over de resultaten
van hun verantwoord investeringsbeleid beoordeeld.
Tabel 40 geeft een overzicht van alle beleidsscores van de onderzochte bankgroepen in deze zeventiende
actualisering van de beleidsbeoordeling voor de Eerlijke Bankwijzer.

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Overzicht alle beleidsscores van alle bankgroepen

ABN Amro

Tabel 40

Arbeidsrechten

8

10

8

9

9

10

8

Belastingen

3

7

4

5

5

7

5

Corruptie

6

9

8

8

8

9

8

Thema's, sectoren en bedrijfsvoering
Thema
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ABN Amro

De Volksbank

ING

NIBC

Rabobank

Triodos Bank

Van Lanschot Kempen

Dierenwelzijn

5

10

6

5

7

9

3

Gendergelijkheid

2

5

3

2

2

4

2

Klimaatverandering

3

9

3

6

5

8

3

Mensenrechten

9

10

5

7

8

9

7

Natuur

6

9

6

9

6

9

8

Bosbouw

6

7

4

7

6

8

3

Financiële sector

3

9

2

7

3

9

6

Visserij

4

9

6

7

6

8

3

Voeding

7

9

7

8

8

9

7

Wapens

8

10

6

9

8

10

9

Bonussen

5

10

4

6

3

10

4

Transparantie en verantwoording

5

8

4

3

5

8

6

Thema's, sectoren en bedrijfsvoering

Sector

Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken met betrekking tot verbeteringen die de bankgroepen
hebben doorgevoerd sinds de laatste beleidsbeoordeling voor de Eerlijke Bankwijzer in december 2016. In
deze conclusies wordt ook nagegaan op welke punten het beleid van de bankgroepen is verslechterd en in
hoeverre bankgroepen beleid hebben voor nieuwe beoordelingselementen in de FFGI methodologie.

6.1

Banken die hun beleid verbeterden

Sinds de vorige beleidsupdate voor de Eerlijke Bankwijzer, gepubliceerd in december 2016, hebben vooral
De Volksbank, NIBC en Rabobank hun beleid sterk verbeterd. Een beleidsverbetering wordt gedefinieerd als
een verbetering van de inhoud van het beleid.
ASN Bank en SNS, beide merken van De Volksbank, werden de vorige keer nog apart beoordeeld. Sinds
2017 is het ASN Duurzaamheidsbeleid van toepassing op alle merken en producten van de bankgroep. In
vergelijking met de eerdere beoordeling van ASN Bank is het beleid voor acht thema’s en sectoren
verbeterd en bij SNS voor zes. Het beleid voor de visserijsector is voor beide merken sterk verbeterd, van 7
naar 9. Het beleid is uitgebreid met (niet) varen onder ‘flags of convenience’, documentatie van de vangst
en naleving van internationale gedragscodes voor de visserijsector. Verder zijn de scores voor
dierenwelzijn, gendergelijkheid, mensenrechten, belastingen, corruptie, bosbouw en voeding er met een
punt op vooruitgegaan in vergelijking met de scores van ASN Bank in 2016.
Naast deze hogere scores vanwege een verbetering van de inhoud van het beleid, is de score van De
Volksbank voor de financiële sector er met drie punten op vooruitgegaan omdat de reikwijdte van het
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beleid is verbeterd: het beleid geldt nu voor alle leningen aan, en beleggingen in, andere financiële
instellingen.
Bij NIBC leidt verbeterd beleid voor zeven thema’s en sectoren tot hogere scores. NIBC’s scores zijn voor
het thema natuur en de sectoren visserij en voeding het meest vooruit gegaan, maar liefst met drie punten
in vergelijking met de vorige beleidsupdate. NIBC heeft zijn natuurbeleid verbeterd door onder meer
toepassing van internationale standaarden over de bescherming van kwetsbare natuurgebieden uit te
breiden, en door conversie van veengronden af te wijzen en eisen te stellen aan de impact van bedrijven op
het risico van waterschaarste. Voor de visserijsector is in het beleid de bescherming van ‘Marine Protected
Areas’ opgenomen, en wordt van bedrijven verwacht dat ze geen gebruik maken van schadelijke
vistechnieken, en bijvangst en overbevissing tegengaan.
Rabobank heeft het beleid voor drie thema’s en sectoren verbeterd. De score voor het beleid rond
klimaatverandering ging met twee punten omhoog omdat Rabobank de ‘Spitsbergen Ambitie’ heeft
ondertekend en daarmee vastlegt dat het wil bijdragen aan de Nederlandse klimaatambitie om in 2030 de
CO2 emissies met minimaal 49% te reduceren. Verder financiert de bankgroep geen kolengestookte
energiecentrales meer en ook geen bedrijven die betrokken zijn bij de winning van steenkool, schaliegas en
teerzandolie. De score voor het beleid voor de sector voeding ging ook met twee punten omhoog door
veetransport langer dan acht uur niet mee toe te staan door omzetting van veengrond in landbouwgrond
tegen te gaan.
Bij de overige bankgroepen is het beleid veel minder verbeterd. ING en Van Lanschot Kempen verbeterden
hun beleid voor twee thema’s met een punt. Bij beide is de score voor gendergelijkheid verbeterd vanwege
de bevordering van vrouwenparticipatie binnen de top van de eigen onderneming. ING heeft door
ondertekening van de ‘Spitsbergen Ambitie’ het klimaatbeleid aangescherpt voor reductie van de CO2
uitstoot van financieringen en beleggingen en de bankgroep investeert niet meer in nutsbedrijven die meer
dan 10% van hun omzet uit kolengestookte energie halen. Van Lanschot Kempen krijgt een hogere score
voor het thema klimaat omdat voor een deel van de beleggingsfondsen in het kader van vermogensbeheer
voor klanten, informatie wordt gegeven over de CO2 uitstoot van de beleggingen. ABN Amro en Triodos
Bank krijgen een hogere score voor één thema vanwege verbeterd beleid: gendergelijkheid.

6.2

Thema’s waarop banken hun beleid verbeterden

Een thema waarop in deze beleidsupdate veel vooruitgang gezien werd, is het beleid op het gebied van
dierenwelzijn. Behalve voor De Volksbank en Rabobank ging ook de score van ING omhoog, omdat de
bankgroep beleid heeft met betrekking tot vermindering van het gebruik van antibiotica in de intensieve
veehouderij.
Het thema waarvoor het beleid bij de meeste bankgroepen achter blijft is gendergelijkheid, geen van de
bankgroepen heeft hiervoor voldoende beleid ontwikkeld. De scores variëren van 2 (slecht: ABN Amro,
NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen), 4 (onvoldoende: Triodos Bank) tot 5 (twijfelachtig: De
Volksbank). Desondanks is er wel sprake van enige verbetering in de scores ten opzichte van de vorige
beleidsupdate vanwege beleid voor de bevordering van vrouwenparticipatie binnen de top van de eigen
onderneming, en de verwachting aan bedrijven dat zij gelijke betaling van mannen en vrouwen bevorderen.
Bankgroepen zouden hun beleid kunnen verbeteren door om te beginnen in hun stembeleid op te nemen
dat vrouwen voorrang krijgen bij de benoeming van nieuwe bestuursleden bij bedrijven waarin ze
investeren, zoals al gebeurt bij De Volksbank.
Ook de relatief lage scores van veel banken op het gebied van klimaatverandering, één van de grootste
problemen waar de wereld momenteel mee kampt, zijn opvallend. Positief is dat vier van de zeven
bankgroepen hun beleid hebben verbeterd - ING (van 1 naar 3), NIBC (van 5 naar 6), Rabobank (van 3 naar
5) en Van Lanschot Kempen (van 1 naar 3) - maar over de hele linie zijn de scores relatief laag. Alleen
Triodos Bank (score 8) en De Volksbank (score 9) hebben goed tot zeer goed beleid voor dit thema. Met
name ABN Amro, ING en Van Lanschot Kempen kunnen nog grote stappen zetten om verantwoordelijkheid
te nemen voor de klimaatimpact van hun leningen en beleggingen.
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In de zomer van 2018 ondertekenden ABN Amro, De Volksbank, ING, Rabobank en Triodos Bank de
‘Spitsbergen Ambitie’, met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse
klimaatdoelstellingen, te weten: een reductie met tenminste 49% van de Nederlandse CO2-emissies in
2030, oplopend tot 100% in 2050. Ook committeerden alle deelnemende bankgroepen zich aan de
doelstelling om uiterlijk in 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun leningen en beleggingen.
ING en Rabobank rapporteren nog niet over de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen, ABN Amro
en Triodos Bank voor een deel van hun portefeuille en De Volksbank voor de gehele krediet- en
beleggingsportefeuille. Bij een volgende beleidsupdate kan worden beoordeeld in hoeverre banken die nu
nog niet of niet volledig rapporteren, uitvoering geven aan de ‘Spitsbergen Ambitie’.

6.3

Verslechteringen in beleid

De scores van Van Lanschot Kempen zijn er voor drie thema’s en sectoren op achteruitgegaan, mede door
een verslechtering van het beleid. Dat komt in twee gevallen omdat niet meer op de website staat dat Van
Lanschot Kempen geen diensten verleend aan klanten die uitsluitend gericht zijn op het behalen van fiscale
voordelen. Ook staat in het laatst verschenen jaarverslag van de bankgroep niet meer dat de variabele
beloning van bankmedewerkers mede is gebaseerd op klanttevredenheid.
Daarnaast is de score er bij vijf thema’s en sectoren op achteruitgegaan door een beperking van de
reikwijdte van het beleid. Bij de vorige beleidsupdate was het beleid van vermogensbeheerder Kempen nog
van toepassing voor de beleggingen op de balans van Van Lanschot, vanwege het beheer van Van Lanschot
Participaties. Met de verkoop van deze dochteronderneming gaat dit niet meer op en geldt het beleid van
Kempen alleen voor vermogensbeheer voor klanten. Nu is alleen het Verantwoord Kredietbeleid van
toepassing voor beleggingen op de balans en dat is voor meerdere thema’s minder omvattend.
Bij ABN Amro is de score er voor twee thema’s op achteruitgegaan vanwege een verslechtering van het
beleid; bij NIBC, Rabobank en Triodos Bank voor één thema. Dit komt onder meer omdat verbeteringen in
het beleid die ten tijde van de vorige beleidsupdate in een nieuwsbericht waren aangekondigd, uiteindelijk
niet in het eigenlijke beleid verwerkt zijn. De bij de vorige beleidsupdate toegekende punten zijn daarom
weer ingetrokken (zie paragraaf 1.4.3). Bij de Volksbank ging voor één thema de score achteruit in
vergelijking met de vorige score voor SNS, omdat het ASN beleid op het punt van certificeringseisen voor
bosbouw minder ver gaat dan het beleid dat bij de vorige beleidsupdate van toepassing was op SNS.
De scores van ING gingen voor vier thema’s en sectoren omlaag, niet omdat er sprake is van
beleidsverslechteringen maar door herziening van het oordeel van de onderzoekers over de inhoud of
reikwijdte van het beleid. Door de afrondingsregels in de Fair Finance Guide International methodologie
kunnen decimale verschillen tevens leiden tot een hogere of lagere score. Naast een lagere score vanwege
een verslechtering van de inhoud of reikwijdte van het beleid ging bij ABN Amro bij drie thema’s of
sectoren de score er met minimaal 1 punt op achteruit door een herzien oordeel, bij NIBC twee keer, bij
Rabobank één keer en bij Triodos Bank vijf keer.

6.4

Nieuwe beoordelingselementen in de FFGI methodologie

De bankgroepen zijn bij deze beleidsupdate ook beoordeeld op een aantal nieuwe beoordelingselementen,
die in 2018 zijn toegevoegd aan de Fair Finance Guide International methodologie. Deze nieuwe elementen
worden samengevat in paragraaf 1.4.2.
Aan het thema dierenwelzijn en de sector voeding is toegevoegd dat van bankgroepen wordt verwacht dat
ze in hun krediet- en beleggingsbeleid verantwoordelijkheid nemen voor het maatschappelijke probleem
van toenemende resistentie van schadelijke bacteriën tegen het gebruik van antibiotica. Vier van de zeven
onderzochte bankgroepen hebben relevant beleid op dit onderwerp: De Volksbank, ING, Rabobank en Van
Lanschot Kempen).
Alle onderzochte bankgroepen hebben doelstellingen om participatie van vrouwen in de sub(top) van de
eigen organisatie te bevorderen. Vijf van de zeven bankgroepen (ABN Amro, De Volksbank, ING, NIBC en
Rabobank) hebben beleid om vrouwen in hun organisatie te ondersteunen en begeleiden op dit gebied.
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Triodos Bank is de enige bank die van bedrijven waarin ze investeert verwacht dat ze trainingsprogramma’s
hebben gericht op de bevordering van doorstroming van vrouwen naar seniorfuncties.
Naast rapportage over de CO2 emissies veroorzaakt door hun leningen en beleggingen, is het ook belangrijk
dat bankgroepen transparant zijn over de financiële risico’s voor hun onderneming als gevolg van
klimaatverandering. Vier van de zeven bankgroepen (ABN Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot Kempen)
rapporteren in enige mate over klimaatgerelateerde risico’s, in overeenstemming met de aanbevelingen
van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
Alle bankgroepen verwachten van bedrijven dat ze effectieve klachtenmechanismen hebben voor
individuen en gemeenschappen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen. Bankgroepen
hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor effectieve klachtenmechanismen
wanneer bedrijven waarin ze investeren (mogelijk) betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Geen
enkele bank rapporteert nu over lopende klachtenprocedures. De Volksbank is voornemens het komende
jaar te rapporteren over de behandeling van klachten in 2018.

Pagina | 112

Bronnen
1

MVO Platform, (n.d.), “Wat is MVO?”, online: http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo, bekeken in september 2018.

2

The World Bank (2011), World Development Report 2012: Gender Equality and Development, Verenigde Staten, Washington
D.C.: The World Bank.

3

International Labour Organization (2012), Global Employment Trends 2012, Switzerland, Genève: ILO.

4

IMF (2014), IMF Policy Paper Spillovers in International Corporate Taxation, Washington D.C., United States: International
Monetary Fund; ActionAid (2011), Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100, Londen, het Verenigd Koninkrijk:
ActionAid; ActionAid (2013), How tax havens plunder the poor, Londen, Verenigd Koninkrijk: ActionAid.

5

Weyzig, F. (2015, november), Still broken: Governments must do more to fix the international corporate tax system, Oxford,
the United Kingdom: Oxfam GB, p. 1.

6

IMF (2014, juni 25), “IMF Launches New Study on Spillovers in International Corporate Taxation”, IMF, online:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14303.htm, bekeken in november 2017;

7

Weyzig, F. (2015, november), Still broken: Governments must do more to fix the international corporate tax system, Oxford,
the United Kingdom: Oxfam GB.

8

United Nations General Assembly (2014, 15 augustus), Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable
Development Financing, A/69/315*, Sixty-ninth session, p. 8.

9

Transparency International (n.d.), “About Us: What we do - What is corruption”, online:
https://www.Transparencytransparency.org/what-is-corruption, bekeken in november 2017.

10

The World Bank (2011), Ill-gotten Money and the Economy – Experiences from Malawi and Namibia, Washington DC, the
United States: Washington D.C.: The World Bank.

11

Transparency International (n.d.), “About Us: What we do - What is corruption”, online:
https://www.Transparencytransparency.org/what-is-corruption, bekeken in augustus 2017;
Global Witness (2015, oktober), Banks and Dirty Money: how the financial system enables state looting at a devastating
human cost, London, United Kingdom: Global Witness.

12

Verenigde Naties (n.d.), “Sustainable Development Goal 16”, online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16, bekeken
in december 2017.

13

Farm Animal Welfare Council (n.d.), "Five Freedoms", online:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm, bekeken in oktober
2016.

14

FAIRR (2016), Factory Farming: Assessing Investment Risks: 2016 Report, p. 10, FAIRR.

15

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), EFSA (EuropeanFood Safety Authority), and EMA (European
Medicines Agency) (2017). “ECDC/EFSA/EMA second jointreport on the integrated analysis of the consumption of
antimicrobial agents and occurrence ofantimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals–Joint
InteragencyAntimicrobial Consumption and Resistance Analysis (JIACRA) Report”. EFSA Journal, 15(7):4872,135; WHO (2017,
november 7), Stop using antibiotics in healthy animals to prevent the spread of antibiotic resistance.

16

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2010), General Recommendation N. 28 The Code
Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention, CEDAW/C/CG/28, para 5, New York, the United States: United
Nations; 71 UN WOMEN (n.d.), “Concepts and definitions”, online: http://www.un.org/womenwa
tch/osagi/conceptsandefinitions.htm, bekeken in november 2015.

17

UN Statistics Division (2015), “The World's Women 2015 Trends and Statistics", online:
http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html, bekeken in januari 2016; Demirguc-Kunt, A and Klapper, L. (2012),
“Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database”, World Bank Group e-library, online:
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6025, bekeken in januari 2016; UN Statistics Division (2015), “The
World's Women 2015 Trends and Statistics”, online: http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html, bekeken in
januari 2016.

18

UN Women (1995, september) “The United Nations Fourth World Conference on Women”, online:
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#statement, bekeken in december 2017; European Commission (

Pagina | 113

2013, november 14), “Women on Boards: Commission proposes 40% objective”, online: europa.eu/rapid/press-release_IP12-1205_en.htm, bekeken in december 2017.
19

IPCC (2014): Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Zwitserland: Intergovernmental Panel on Climate Change,
p. 151.

20

IPCC (2007), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, [M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der
Linden en C.E. Hanson, Eds.], Cambridge, Verenigd Koninkrijk: Cambridge University Press, p. 976;
Stern, N. en Groot Brittannië (2007), The Economics of Climate Change: the Stern Review, het Verenigd Koninkrijk,
Cambridge: Cambridge University Press.

21

UNFCCC (2015, 12 december), Historic Paris Agreement on Climate Change. 195 Nations Set Path to Keep Temperature Rise
Well Below 2 Degrees Celsius; UNFCCC (2016, 29 januari), Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session,
held in Paris from 30 November to 13 December 2015, p.2.

22

Eurodad (2014), UN Financing for Development Negotiations: What outcomes should be agreed in Addis Ababa in 2015?,
Eurodad; Oxfam International (2009), Oxfam Briefing Paper 130. Suffering the Science: Climate Change, People and Poverty,
Oxfam International.

23

Oxfam GB (2014), Breaking the Standoff. Post-2020 climate finance in the Paris agreement, Oxford, the United Kingdom:
Oxfam GB, p. 40.

24

Verenigde Naties (1948, december), Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly resolution 217
A (III).

25

United Nations Human Rights Council (2011), Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie Guiding Principles on Business and
Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Human Rights Council,
A/HRC/17/31, Para 6. Online: http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guidingprinciples-21-mar-2011.pdf bekeken in juni 2015.

26

UNEP (n.d.), “Rate of Environmental Damage Increasing Across Planet but Still Time to Reverse Worst Impacts”, online:
www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/05/rate-of-environmental-damage-increasing-across-planet-but-still-timeto-reverse-worst-impacts/, bekeken in december 2017.

27

IPCC (2015), Climate Change 2014: Synthesis Report: Summary for Policymakers, Geneva, Switserland: Intergovernmental
Panel on Climate Change, p. 13.

28

Verenigde Naties (n.d.), “Sustainable Development Goal 2”, online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2, bekeken in
december 2017; United Nations (n.d.), “Sustainable Development Goal 3”, online:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3, bekeken in december 2017; United Nations (n.d.), “Sustainable Development
Goal 6”, online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6, bekeken in december 2017.

29

Keenan, R. et al. (2015), “Dynamics of global forest area: Results from the FAO Global Forest Resources Assessment 2015”,
Forest Ecology and Management, 352, p. 9-20; FAO (2016), State of the World’s Forests 2016, Rome, Italy: FAO.

30

USAID (n.d.), “What we do. Conserving biodiversity and forests”, online: www.usaid.gov/biodiversity, bekeken in september
2015; WWF International (n.d.), “Forest habitat”, online: www.worldwildlife.org/habitats/forest-habitat, bekeken in
november 2017.

31

Global Witness (2015), Exporting Impunity – How Congo’s Rainforest is illegally logged for international markets, London, the
United Kingdom: Global Witness, pp. 6; FERN (2015), Stolen Goods: The EU’s complicity in illegal tropical deforestation,
Brussels, Belgium: FERN.

32

European Commission (2016), Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Regulation
EU/995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who
place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation), Brussels, Belgium: European Commission.

33

Verenigde Naties (n.d.), “Sustainable Development Goals”, online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, bekeken in
januari 2018.

34

WWF (n.d.), “Smart fishing – Why we need to act”, online:
www.wwf.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/why_we_need_to_act_/, bekeken in november 2017.

Pagina | 114

35

FAO (2016), The state of the world fisheries and aquaculture, Rome, Italy: FAO, pp. 38..

36

Marine Conservation Institute (n/d), “Destructive Fishing”, online https://www.marine-conservation.org/what-wedo/program-areas/how-we-fish/destructive-fishing/, bekeken in april 2015; FAO (2015), “Destructive fishing practices”,
online: http://www.fao.org/fishery/topic/12353/en, bekeken in april 2015.

37

ICTSD (2012), Tackling perverse subsidies in agriculture, fisheries and energy, Switzerland, Genève: ICTSD.

38

FAO (2015), “Ghost fishing”, online: http://www.fao.org/fishery/topic/14798/en, bekeken in april 2015.

39

FAO; UNEP (2010), Report of the FAO/UNEP Expert Meeting on Impacts of Destructive Fishing Practices, Unsustainable
Fishing, and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing on Marine Biodiversity and Habitats, Italië, Rome: FAO.

40

FAO (2014), FAO Global Aquaculture Production Volume and Value Statistics Database Updated to 2012, FAO, online:
ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/Overviews/AquacultureStatistics2012.pdf, bekeken in april 2015.

41

Verenigde Naties (n.d.), “Sustainable Development Goals”, online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, bekeken in
januari 2018.

42

Sustainable Development Knowledge Platform (n.d.), “Goal 2”, online:
www.sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=164&type=230&menu=2059, bekekenbekeken in december 2017.

43

FAO (2005), Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of
national food security, Italië, Rome: FAO, p. 5, online: http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf, bekeken in september 2015.

44

Verenigde Naties (n.d.), “The Arms Trade Treaty”, online: http://www.un.org/disarmament/ATT/, bekeken in november
2017.

45

Tian, N. et al (2017, april), Trends in World Military Expenditure, 2016, SIPRI Fact Sheet April 2017, Sweden, Stockholm:
Stockholm International Peace Research Institute. Bedrag in US Dollars met gebruik van www.oanda.com omgezet naar
equivalent in euro op 31 december 2016.

46

SIPRI (n.d.), “SIPRI Military Expenditure Database”, online: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database,
bekeken in november 2017.

47

International Peace Bureau (2012), Opportunity Costs: Military Spending and the UN Development Agenda, Switzerland,
Genève: International Peace Bureau, p. 16.

48

Feinstein, A., Holden, P. en Pace, B. (2011) “Corruption and arms trade: sins of commission” in SIPRI (eds.), SIPRI Yearbook
2011, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press, p. 13-37.

49

Parlementaire Monitor (2018, juni 8), “Motie Grasshoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is
belegd - Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren”, online:
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjulo1rm9dw3, bekeken in september 2018.

50

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

51

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 220.

52

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 164.

53

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 162.

54

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 169.

55

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

56

ABN AMRO Group (2018, maart), Annual Report 2017, p. 180, 205 en 264.

57

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

58

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 55, 230.

59

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 117.

60

De Volksbank (n.d.), “History,” online: https://www.devolksbank.nl/about-us/history.html, bekeken in mei 2018.

61

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 242.

62

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

63

De Volksbank (2017, maart), Annual Report 2016, p. 65.

Pagina | 115

64

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 237.

65

De Volksbank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 187 en 210.

66

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3, 52.

67

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

68

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

69

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 3.

70

ING Groep (2017, maart), Annual Report 2016, p. 173.

71

NN Group (2017, mei), Annual Report 2016, p. 14.

72

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 166.

73

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 161.

74

ING Groep (2018, maart), Annual Report 2017, p. 144 en 178.

75

NIBC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 4.

76

NIBC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 4.

77

NIBC Bank (2018, February), Annual Report 2017, p. 152.

78

NIBC Bank (2018, February), Annual Report 2017, p. 49.

79

NIBC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 14.

80

NIBC Bank (n.d.), “About us,” online: https://www.nibc.com/about-us/company-profile.html, bekeken in juli 2017.

81

NIBC Bank (2017, maart), Annual Report 2016, p. 14.

82

NIBC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 155.

83

NIBC Bank (2018, februari), Annual Report 2017, p. 49, 111 en 155.

84

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 14 en 171.

85

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10.

86

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10-11.

87

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 218 en 238.

88

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 57.

89

Rabobank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 8.

90

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10 en 28.

91

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10.

92

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 63-65.

93

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 140 en 221.

94

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 4 en 140.

95

Triodos Bank (2018, maart), Annual Report 2017, p. 184.

96

Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10.

97

Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10, 16.

98

Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10.

99

Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 91.

100 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 107.
101 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 10 en 71.

Pagina | 116

102 Van Lanschot (2017, maart), Annual Report 2016, p. 208.
103 Van Lanschot (2017, maart), Annual Report 2016, p. 208.
104 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 197.
105 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 7.
106 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 101 en 216.
107 Van Lanschot Kempen (2018, maart), Annual Report 2017, p. 178.

Pagina | 117

Over dit rapport
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer werd in januari
2009 gelanceerd. De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV,
Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Het doel van dit project is de
verduurzaming van de investeringen van Nederlandse bankgroepen. Dit rapport onderzoekt het
duurzaamheidsbeleid van zeven bankgroepen.
Over Profundo
Met gedegen onderzoek en advies wil Profundo een praktische bijdrage leveren aan een duurzame en
sociaal rechtvaardige wereld. Met diensten op maat helpen we onze opdrachtgevers om hun duurzame
ambities te realiseren. Thematisch houden we ons bezig met grondstofketens, de financiële sector en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie over Profundo is te vinden op
www.profundo.nl.
Het onderzoek voor dit rapport is uitgevoerd Kanchan Mishra en Margreet Simons. Het rapport is
geschreven door Margreet Simons.
Disclaimer
Profundo neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het gebruiken van informatie en het
opstellen van publicaties, maar kan niet garanderen dat dit verslag volledig is en neemt geen
verantwoordelijkheid voor fouten in de gebruikte bronnen. Het rapport is bedoeld voor informatieve
doeleinden en dient niet te worden gelezen als het verstrekken van goedkeuringen, verklaringen of
garanties van welke aard dan ook. Adviezen en informatie verstrekt in dit rapport kunnen sinds publicatie
zijn veranderd zonder kennisgeving vooraf. Profundo zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie.

Dit onderzoek is uitgevoerd door:

Radarweg 505 | 1043 NZ Amsterdam | Nederland | +31-20-8208320 | www.profundo.nl

De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty
International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal
Protection.

