Investeringen in clustermunitie hardnekkig
Rapport: Nederlandse financiële instellingen geven veelal het goede voorbeeld
Jan Kleinnijenhuis
Nederlandse financiële instellingen
lopen wereldwijd voorop met het uitbannen van investeringen in clustermunitie. Dat blijkt uit een rapport
dat IKV Pax Christi en het Belgische
Netwerk Vlaanderen gisteren hebben gepubliceerd. Tegelijkertijd
blijkt dat de huisbankier van de Nederlandse overheid, Royal Bank of
Scotland, ondanks eerdere toezeggingen nog altijd tot de top-5 van financiële instellingen behoort die in zee
gaan met bedrijven die de gewraakte
wapens produceren.
Hoewel een internationaal verdrag
het gebruik, de productie en de opslag van clustermunitie verbiedt,

blijkt de praktijk weerbarstig. Nederland is één van de 108 landen die het
verdrag, dat op 1 augustus vorig jaar
in werking trad, ondertekenden. Dat
verdrag moet de gevolgen van het gebruik van de wapens tegengaan: veel
bommen ontploffen niet en blijven
als landmijnen in het oorlogsgebied
nog jaren actief. Kinderen lopen een
extra groot risico, stelt IKV Pax Christi, vanwege het ‘speelgoedachtige uiterlijk’ van de granaten. Van alle
slachtoffers van clustermunitie is 98
procent burger, zo blijkt uit een rapport van Handicap International uit
2006.
Toch wordt er wereldwijd door
banken, verzekeraars en pensioenfondsen nog altijd voor 27 miljard

euro geïnvesteerd in bedrijven die de
munitie produceren, zo blijkt uit het
onderzoek door het bureau Profundo. De financiële instellingen houden bijvoorbeeld aandelenbelangen
in de betreffende bedrijven, verstrekken leningen of bieden hun diensten
aan bij het zoeken naar investeerders. Het internationale verdrag kent
geen expliciet verbod op investeringen in bedrijven die clustermunitie
produceren, maar verbiedt de aangesloten landen wel het assisteren van
derden bij gebruik en productie.
Van de 108 landen die hebben ondertekend zijn er vier die zelf wetten
hebben ingevoerd die investeringen
moeten verbieden: België, Luxemburg, Ierland en Nieuw-Zeeland. Een
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succes, menen de onderzoekers,
want in deze landen zijn er geen financiële instellingen te vinden die
nog investeren in clustermunitie producerende bedrijven. Ook in Nederland is veelvuldig gediscussieerd over

Rabobank en
Aegon hebben
‘vuile’ handen
mogelijke wetgeving, maar toenmalig minister Donner legde vorig jaar
een motie van de Tweede Kamer
daarover naast zich neer. Wel ligt er
nog een motie van de Eerste Kamer
uit maart van dit jaar die de regering
opnieuw oproept investeringen bij
wet te verbieden.
In Nederland prijken Aegon en Rabobank op de lijst van financiële instellingen die zich inlaten met bedrijven die clustermunitie produceren,
in goed gezelschap van 164 andere
banken, verzekeraars en pensioenfondsen op de wereld. Aegon heeft
leningen verstrekt aan Lockheed
Martin, Rabobank heeft, via de Zwitserse dochter Sarasin (vermogensbeheer) geld uitstaan bij Singapore
Technologies Engineering.
De onderzoekers hebben tevens
een lijst van 23 financiële instellingen samengesteld die zich volledig
onthouden van banden met clustermunitie. Tien daarvan komen uit Nederland, naast ASN en Triodos Bank
worden vooral pensioenfondsen geprezen voor het bijstellen van hun
beleid in de afgelopen jaren.
Banken als ABN Amro en ING kennen weliswaar een beleid om niet
met eigen geld betrokken te zijn bij
de bedrijven, maar maken uitzonderingen voor het geld dat klanten via
hen beleggen.

