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Voetafdruk van varkensvoer
Sojameel is zeer geschikt als
kippen- en varkensvoer. De
stijgende mondiale vraag naar
vlees, maar ook naar biodiesel en snacks waarvoor sojaolie wordt gebruikt, laat
de sojateelt in Zuid-Amerika
pijlsnel groeien. Dat leidt tot
grootschalige
ontbossing,
toenemende schending van
mensenrechten en bedreiging
van de voedselzekerheid. Alle
bedrijven in de sojaketen, van
boeren en sojahandelaars tot
slachterijen en supermarkten,
zijn verantwoordelijk voor de
oplossing van deze problemen. Profundo helpt maatschappelijke organisaties om
bedrijven daarop aan te spreken.
Voor Friends of the Earth UK
bracht Profundo in kaart welke
Britse bedrijven en banken in alle
stadia van de sojaketen actief zijn.
Voor Natuur en Milieu analyseerde
Profundo de strategie van de Nederlandse varkensslachter Vion,

de nummer 2 in Europa en een
belangrijke speler in Duitsland en
Groot-Brittannië.
Voor Friends of the Earth Europe
verzamelde en analyseerde Profundo statistieken over de sojaconsumptie in de Europese Unie.
Voor ieder van de 27 lidstaten
werd een nauwkeurige schatting
gemaakt van het soja-areaal dat
in de productielanden nodig is om
aan de vraag naar vlees, biodiesel
en snacks te voldoen. Van de benodigde 14 miljoen hectare voor
de sojaconsumptie van de EU als
geheel, wordt in Brazilië bijna 7
miljoen hectare soja verbouwd ruim anderhalf keer de oppervlakte van Nederland.

Pensioenfondsen

Zembla-documentaire
levert uitzonderlijke
bijdrage
De in maart 2007 uitgezonden
Zembla-documentaire over het
beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen viel
in 2008 twee keer in de prijzen. Op basis van Profundoonderzoek toonde de uitzending aan dat Nederlandse
pensioenfondsen geld steken
in bedrijven die landmijnen
en clusterbommen maken, betrokken zijn bij kinderarbeid
of ernstige milieuschade veroorzaken.
De documentaire won De Tegel
2007, de jaarprijs voor de journalistiek, in de categorie Televisie-Nieuws. En het vakblad NPN
(Nederlands Pensioen en Beleggingsnieuws) kende de documentaire een jaarprijs toe vanwege
diens “uitzonderlijke bijdrage aan
de pensioensector”, hoewel de
jury twijfelde of het om een posi-

tieve of negatieve bijdrage ging.
Uit de tweede jaarlijkse benchmark-studie naar het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen en
-verzekeraars, blijkt echter duidelijk dat de documentaire de pensioenfondsen sterk stimuleerde
om meer aandacht aan verantwoord beleggen te besteden. In
deze studie beoordeelde Profundo
samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 36 pensioenfondsen
en 7 pensioenverzekeraars. Inmiddels hebben 21 van de 43 onderzochte pensioenaanbieders een
verantwoord beleggingsbeleid en
zijn 13 aanbieders een beleid aan
het ontwikkelen. Ook in de toepassing van het beleid in concrete
instrumenten, zoals uitsluitingen,
stembeleid en aandelenselectie,
wordt vooruitgang geboekt.
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Over Profundo
Onderzoeksbureau Profundo analyseert grondstofketens, financiële instellingen en MVO-thema’s. Met
goed onderbouwd onderzoek en advies ondersteunen we initiatieven die duurzaamheid en sociale
rechtvaardigheid bevorderen. We werken voor maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland,
maar ook voor bedrijven, media en financiële instellingen. Geïnteresseerd? Neem contact op!

Biobrandstoffen

“Oplossing” creëert vooral problemen

Vanwege afnemende olievoor- daarmee nog beginnen.
Azië (palmolie), terwijl de ethanol
raden, het klimaatprobleem Onderzoek van Profundo voor afkomstig is uit Brazilië (suiker).
en de slinkende inkomens Milieudefensie wijst uit dat Ne- De overheid stimuleert biobrandvan de eigen akkerbouwers derland ruim de helft van de bij- stoffen door een bijmengverplichstimuleren Europa en de VS gemengde biodiesel en negentig ting en subsidies, maar stelt nog
biobrandstoffen
op
grote procent van de bio-ethanol im- steeds geen duurzaamheidseisen
schaal. Dat veroorzaakt een porteert. De biodiesel-importen aan de gebruikte grondstoffen.
sterke vraag naar buitenland- komen uit de Verenigde Staten
se grondstoffen als palmolie, (gemaakt van soja) en Zuidoostsoja en suikerriet, waarvoor
natuurgebieden en lokale gemeenschappen moeten wijken
en de voedselzekerheid in
veel regio’s in gevaar komt.
Uit een eerste inventarisatie van
Profundo voor Friends of the
Earth�����������������������������
Europe blijkt dat veel Europese banken de snelle groei van
de productie van biobrandstoffen
in Latijns Amerika financieren.
Vervolgonderzoek voor het Duitse Platform Sustainable Biomass
laat zien dat veel Duitse banken,
met name WestLB en Deutsche
Bank, wereldwijd grote bedragen in deze sector pompen. Dat
geldt ook voor veel multilaterale
banken, maar die ontwikkelen inmiddels beleid om de ergste sociale- en milieuproblemen te voor- Oogst van suikerriet voor ‘schone’ biobrandstof (Foto: David
komen. De Duitse banken moeten O’Donnell - Dreamstime.com)

Klimaatverandering

Grote rol voor banken
Bij het vinden van oplossingen voor het mondiale klimaatprobleem spelen financiële instellingen een grote
rol. Ze kunnen onder meer investeringen verschuiven naar
klimaatvriendelijke producten
en productieprocessen, hun
zakelijke klanten stimuleren
tot een goed beleid en particuliere klanten bijvoorbeeld
een klimaathypotheek bieden.
Voor Milieudefensie schreef
Profundo een toolkit die banken met praktische voorbeelden helpt om een goed klimaatbeleid te ontwikkelen.

Ook vergeleek Profundo voor Milieudefensie hoe Nederlandse financiële instellingen de laatste
drie jaar stemden op aandeelhoudersmoties die (vooral Amerikaanse) bedrijven oproepen tot
een voortvarend klimaatbeleid.

Regenwoud in het kopieerapparaat?
Veel tropische regenwouden
en andere waardevolle bosgebieden worden onnodig gekapt. Nog steeds verdwijnt in
Indonesië regenwoud in de
pulp- en papierfabrieken van
APP en April, die er vooral
kopieerpapier van maken.
De Verenigde Staten is een
belangrijke afzetmarkt voor
deze bedrijven, dus was de
stap van de grote kantoorboekhandel Staples om zijn
banden met APP te verbreken
zeer bemoedigend. Op een
studiedag in april van WWF
US en het Environmental Paper Network kregen andere
kantoorboekhandels en uitgeverijen informatie over de
destructieve gevolgen van de

Indonesische papierindustrie,
om hen te stimuleren Staples’
voorbeeld te volgen. Profundo zette daar uiteen dat de
twee bedrijven niet alleen hun
duurzaamheidsbeloftes
niet
nakomen, maar ook beleggers
en banken met miljardenverliezen hebben opgezadeld.
Desondanks kunnen beide bedrijven nu verder groeien in China, waardoor bossen in China,
Cambodja en Indonesië moeten
sneuvelen. Hun expansie wordt
gefinancierd door Chinese banken, maar ook door Europese en
Amerikaanse
exportkredietverzekeraars die de export van papiermachines stimuleren. Voor de
Europese lobby-organisatie FERN

analyseerde Profundo de rol die
exportkredietverzekeraars spelen
bij ontbossing in China, Indonesië
en Peru.
Behalve de papierindustrie, groeit
ook de houtverwerkende industrie
in China zeer snel. Steeds meer
meubels, triplex en andere houtproducten worden verscheept
naar Europa. Het benodigde hout
wordt geïmporteerd, deels uit het
Congo-basin en Oost-Afrika. Voor
WWF UK analyseerde Profundo
deze driehoeksverhouding tussen
Europa, Afrika en China, op zoek
naar mogelijkheden voor verduurzaming.

De trend is positief: Nederlandse banken en pensioenfondsen
stemden in 2008 beduidend vaker vóór dan in eerdere jaren. Pensioenfonds Zorg en Welzijn is de
absolute koploper, ING en Fortis
blijven achter.
Voor Rainforest Action Network
en enkele Canadese organisaties
analyseerde Profundo de investeringen in de productie van olie,
gas en kolen door de grootste
Canadese banken (RBC, TD, Scotiabank, CIBC en BMO) en twee
kleinere spelers (Vancity en Desjardins). Met deze investeringen
financierden de Canadese banken
een emissie van 624 miljoen ton
CO2 in 2007, wat meer is dan de
totale CO2-emissies van alle Canadese bedrijven en huishoudens
bij elkaar. Op de website Climatefriendlybanking.com
kunnen
Canadese bankklanten eenvoudig
berekenen hoeveel broeikasgassen gefinancierd worden met het
geld op hun spaarrekeningen.
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Mijnbouw

Brengen bodemschatten welvaart?
Een mijn heeft vaak nadelige
gevolgen voor het regionale
milieu en ondermijnt de bestaanszekerheid van lokale
gemeenschappen.
Profundo
adviseert NGOs om strategische mogelijkheden te vinden
die de bijdrage van de mijnbouwsector aan de duurzame
ontwikkeling van productielanden kunnen verbeteren:
meer
werkgelegenheid
en

toegevoegde waarde, betere
arbeidsomstandigheden en lonen, minder sociale conflicten
en milieuvervuiling.
Voor de campagne ‘Zo arm is
Afrika nu ook weer niet’ van het
Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) onderzocht Profundo welke Europese autofabrikanten en financiële instellingen
betrokken zijn bij winning en gebruik van Zuid-Afrikaans platina.
En voor World Information Servi-

ces on Energy (WISE) analyseerde
Profundo de betrokkenheid van
internationale financiële instellingen bij de financiering van 14 uraniummijnbouwbedrijven, samen
goed voor meer dan 90% van de
mondiale uraniumwinning.
Voor de Duitse ontwikkelingsorganisaties Misereor, Global Policy
Forum en Brot für die Welt bracht
Profundo in kaart hoe Duitse banken betrokken zijn bij de financiering van mijnbouwprojecten

Maatschappelijke organisaties

Waterkracht

Nieuwe financieringstrends voor dammen
doet onderzoek voor verschillende NGOs die damprojecten,
zoals het HidroAysén project
in Chili, willen beïnvloeden
door de financiers aan te spreken.
Ook onderzocht Profundo voor
WWF Duitsland, International Rivers en BankTrack de mondiale en
regionale trends in de financiering
van dammen in Zuid-Amerika,
Azië en Afrika. Waar vroeger grote
dammen grotendeels door staats-

Colombia en Indonesië, waar de
steenkoolwinning gepaard gaat
met ernstige milieuvervuiling, sociale conflicten en schendingen
van mensenrechten. In reactie op
dit onderzoek kondigde energiebedrijf E.ON Benelux aan de herkomst te gaan onderzoeken van
de steenkolen die het bedrijf gebruikt.

Banken en duurzaamheid

Milieu-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties kan Profundo ondersteunen met:
• Onderzoeksrapporten die aantonen hoe bedrijven en financiële instellingen betrokken zijn bij
duurzaamheidsvraagstukken in grondstofketens en in andere sectoren, en welke mogelijkheden
zij hebben om verandering tot stand te brengen;
• Analyses van de effectiviteit van (zelf)regulering van bedrijven en financiële instellingen en
voorstellen voor verbetering;
• Advies over campagnedoelen en -strategieën;
• Training van medewerkers.

Terwijl kleinschalige waterkracht een duurzaam alternatief is, gaan grootschalige
waterkrachtprojecten
vaak
ten koste van mens en natuur. Grote (natuur)gebieden
en dorpen komen onder water te staan, dalen verdorren,
grote groepen mensen worden
gedwongen verplaatst, voedingsbronnen verdwijnen en
de bestaanszekerheid van velen wordt bedreigd. Profundo

wereldwijd. Met het onderzoek
trachten deze organisaties om het
Duitse politieke debat over het
veiligstellen van de Duitse grondstofbehoefte te beïnvloeden.
In opdracht van Greenpeace Nederland onderzocht Profundo
uit welke landen de bestaande
Nederlandse kolencentrales - en
waarschijnlijk ook de geplande
nieuwe centrales - hun steenkolen importeren. De belangrijkste
herkomstlanden zijn Zuid-Afrika,

bedrijven werden ontwikkeld en
door multilaterale ontwikkelingsbanken werden gefinancierd, is er
nu meer variatie. Beursgenoteerde
elektriciteitmaatschappijen en gespecialiseerde
projectontwikkelaars nemen vaker het voortouw
en zoeken daarbij financiering van
private banken, de kapitaalmarkt
en nationale ontwikkelingsbanken.

Financiële crisis biedt
kansen
De huidige financiële crisis
biedt kansen om te komen tot
een duurzaam en rechtvaardig
financieel systeem. De El Escorial Statement die het NGOnetwerk BankTrack - waarin
Profundo participeert - in november in Madrid opstelde
gaat daar op in. Evenals de
open brief aan minister Bos
over ABN Amro en Fortis, die
Profundo in december met
een aantal Nederlandse NGOs
schreef. De voorstellen in
deze documenten worden inmiddels verder uitgewerkt.
De EerlijkeBankwijzer.nl die in januari 2009 werd gepresenteerd
door Oxfam Novib, Amnesty International, FNV Mondiaal en Milieudefensie kan daarbij ook een rol
spelen. De website vergelijkt het
beleid van de 12 grootste Nederlandse banken op het gebied van
MVO-thema’s als mensenrechten,
klimaatverandering en wapens

met internationale verdragen en
standaards. Een spaarder kan zo
snel zien hoe verantwoord zijn
bank met zijn geld omgaat, en
kan de bank daar op aanspreken.
Profundo deed het onderzoek en
gaat in 2009 verder onderzoek
doen naar de praktijk van bankfinancieringen.
De site Bankgeheimen.be van Netwerk Vlaanderen kijkt vooral naar
de praktijk. Op basis van Profundo-onderzoek naar investeringen
in bedrijven die mensenrechten
schenden worden acht banken
vergeleken die in België actief zijn.

(Pensioen)fondsen
Pensioenfondsen, charitatieve fondsen en andere beleggers kan
Profundo ondersteunen met:
• Ontwikkeling en evaluatie van een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op internationaal erkende normen;
• Analyse van beleggingsportefeuilles aan de hand van het
beleggingsbeleid;
• Advies over verschillende instrumenten om verantwoord
beleggen in de praktijk te brengen.

Palmolie
Demonstratie tegen het HidroAysén project bij de Pascua rivier in Chili (foto: Gary Hughes International Rivers)

Visserij

Oceanen hebben bescherming nodig
De capaciteit van de mondiale
vissersvloot is nu ruim twee
en een half keer zo groot als
de hoeveelheid vis die de zee
kan produceren. Bovendien
brengen verschillende vistechnieken - zoals drijfnetten grote schade toe aan sommige
vissoorten en andere dieren
die per ongeluk bijgevangen
worden. Voor de toekomst van
het zeeleven en van kleinschalige vissersgemeenschappen

En verder…

De Duitse bank WestLB staakt de
financiering van de Toka Tindung
goudmijn op het Indonesische eiland Sulawesi. Profundo had de
betrokkenheid van de bank beschreven in een onderzoek voor
de Indonesische organisatie Jatam
• Pensioenfonds ABP stapt geheel
over op FSC-papier, na gesprekken
met Profundo en FSC Nederland
• Voor WWF UK deed Profundo
onderzoek naar de financiers van

is een sterke regulering van
de visserijsector noodzakelijk.
De afnemers zullen meer eisen
moeten stellen aan hun toeleveranciers. Voor Greenpeace Nederland bracht Profundo daarom de
handelsketen voor tropische garnalen in kaart.
En banken zouden selectiever
kunnen zijn bij hun financieringen. Voor WWF International deed
Profundo een eerste onderzoek

naar de financiering van grotere
visserijbedrijven in verschillende
delen van de wereld. Veel van
deze bedrijven zijn niet beursgenoteerd en worden vooral gefinancierd door lokale banken. Maar er
zijn ook enkele gespecialiseerde
banken die wereldwijd vissers financieren, zoals de Noorse bank
DnBNor en Glitnir - een van de
IJslandse banken die vanwege de
financiële crisis genationaliseerd
werden.

oliebedrijven die teerzand winnen in Canada en olie zoeken in
een natuurreservaat in Tanzania
• Voor de Tropical Commodity Coalition onderzocht Profundo de rol
van Nederlandse banken en van
termijnmarkten in de cacaosector
• Unilever verkoopt zijn meerderheidsbelang in de snack- en
zoutjesfabriek Beigel & Beigel,
gevestigd in een illegale Israëlische nederzetting op de Westelij-

ke Jordaanoever. Een rapport van
Profundo voor United Civilians for
Peace had de aandacht op de fabriek gevestigd.

HSBC en Wilmar beloven
beterschap
De snelle groei van de vraag
naar palmolie - voor chips,
shampoo en biobrandstoffen leidt tot grootschalige ontbossing en de gedwongen onteigening van het land van vele
inheemse bevolkingsgroepen
in Maleisië en Indonesië. Voor
het Forest Peoples Programme bracht Profundo 17 grote
oliepalmklanten van de Britse
bank HSBC in kaart, waarvan
sommigen in conflicten met lokale gemeenschappen verwikkeld zijn. Kort na het rapport
kondigde HSBC aan dat het de
banden gaat verbreken met
eenderde van zijn klanten in
de oliepalm- en bosbouwsector in Maleisië en Indonesië,
vanwege landrechtconflicten
en illegale houtkap.
Dat dergelijke druk vanuit finan-

ciers en afnemers zinvol is, maakte de in Singapore gevestigde
palmoliehandelaar en -producent
Wilmar International duidelijk. Na
een campagne van Milieudefensie
samen met lokale NGOs, gaf Wilmar toe dat er op drie van haar
plantages in Sambas (Indonesië)
regels en wetten zijn overtreden
rond het verwerven van land, bij
compensatiekwesties en in milieueffectrapportages. Het bedrijf belooft geen plantage meer te zullen
ontwikkelen zonder raadpleging
van de lokale gemeenschappen.
Profundo onderzocht voor Milieudefensie de afnemers en financiers van Wilmar, die ook druk op
het bedrijf begonnen uit te oefenen.

Bedrijven
Bedrijven die deel uitmaken van grondstofketens kan Profundo ondersteunen met:
• Analyses van de herkomst van hun grondstoffen en de sociale- en milieuproblemen die in het
begin van de keten ontstaan;
• Ontwikkeling van beleid, in samenspraak met betrokken organisaties, om verduurzaming van
de keten te bevorderen.
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