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137 financiële instellingen steken geld in clustermunitieproducenten
Vier Nederlandse banken en verzekeraars investeren via buitenlandse dochters
Wereldwijd investeren 137 financiële instellingen in totaal 43 miljard US dollar in
producenten van clustermunitie. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Worldwide Investments in
Cluster Munitions: a shared responsibility’ van vredesorganisatie IKV Pax Christi en FairFin
(voorheen Netwerk Vlaanderen) dat vandaag in Berlijn wordt gepresenteerd.
Tot de grootste investeerders in producenten van clustermunitie behoren Citigroup, JP
Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, State Street, Capital Group, Morgan
Stanley en BlackRock (alle VS), China Merchants Bank (China), Sberbank (Rusland), Temasek
(Singapore), Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan) en Sun Life Financial (Canada).
Roos Boer, programmaleider clustermunitie bij IKV Pax Christi: “Bedrijven die investeren in
producenten van clustermunitie assisteren bij de productie van deze wapens. Zo eenvoudig
is het: geen geld, geen productie.”
Aanvullend onderzoek in Nederland
In het onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau Profundo, zijn
alleen financiële instellingen opgenomen met aandelen en obligaties in
clustermunitieproducenten vanaf bepaalde percentages. Dat is de reden dat in de ‘Hall of
Shame’ in het rapport geen Nederlandse instellingen voorkomen. Bovendien komen 18 van
de 56 instellingen in het rapport die geprezen worden om hun beleid ten aanzien van
clustermunitie uit Nederland. Uit aanvullend onderzoek van IKV Pax Christi, dat eveneens
vandaag verschijnt, blijkt echter dat in het eerste kwartaal van 2012 ABN Amro, AEGON, ING
en Rabobank wel degelijk financiële relaties onderhielden met producenten van
clustermunitie. Sommige van deze financiële relaties, zoals die van ABN Amro, zijn inmiddels
beëindigd; andere blijven voortbestaan. Het gaat hierbij om beleggingen in aandelen en
obligaties van deze bedrijven. Vrijwel al deze beleggingen worden beheerd door
buitenlandse dochtermaatschappijen van de vier Nederlandse instellingen, waarvoor in het
beleid van de desbetreffende instellingen uitzonderingen worden gemaakt.
Wetgeving
Minister De Jager van Financiën heeft in maart 2012 maatregelen aangekondigd om
investeringen in producenten van clustermunitie door Nederlandse financiële instellingen
tegen te gaan. Roos Boer van IKV Pax Christi: “Deze stap juichen wij zeer toe. De wetgeving
zou echter niet gelden voor buitenlandse dochterondernemingen, en dat zijn zoals nu blijkt
juist de bedrijven die de meeste investeringen in clustermunitieproducenten doen. De
Nederlandse maatregelen zouden dus veel verder moeten gaan dan hetgeen nu op tafel
ligt.”
Stigma op investering
Het internationale rapport is de derde update van het in 2009 voor het eerst
gepresenteerde onderzoek naar wereldwijde investeringen in clustermunitie. Eerdere
updates verschenen in april 2010 en mei 2011. IKV Pax Christi en FairFin zijn beide lid van de
internationale Clustermunitie Coalitie, die een hoofdrol heeft gespeeld in de totstandkoming
van het internationale Clustermunitieverdrag in 2008. Dit verdrag, waarbij 111 landen zijn
aangesloten, waarvan 71 het hebben geratificeerd, verbiedt het gebruik, productie, opslag
en het vervoer van clustermunitie. Investeren in de productie van clustermunitie wordt door
het verdrag niet letterlijk verboden. Toch rust ook hier in steeds meer landen een stigma op.

In België, Ierland, Italië, Luxemburg, en Nieuw-Zeeland zijn dergelijke investeringen
inmiddels bij wet verboden; naast Nederland heeft ook Zwitserland wetgeving in de maak.
Wereldwijde actie
Op donderdag 14 juni wordt het onderzoek van IKV Pax Christi en FairFin gelanceerd in
Berlijn en over de hele wereld gebruikt door activisten in het kader van de Global Day of
Action to Stop Explosive Investments. Acties vinden onder meer plaats in Duitsland,
Luxemburg, Engeland, Frankrijk, Japan, Canada, Zwitserland en België.
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