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Consumenten vragen beter
duurzaamheidsbeleid
In 2009 bezochten 110.000
consumenten de website EerlijkeBankwijzer.nl en verbeterden alle twaalf vergeleken
banken hun duurzaamheidsbeleid op verschillende punten. Volgens initiatiefnemers
Oxfam Novib, Milieudefensie,
Amnesty International en FNV
Mondiaal een bewijs dat het
instrument werkt.
Op de site kunnen consumenten
het beleid van twaalf Nederlandse banken op maatschappelijke
thema’s als klimaatverandering,
mensenrechten, corruptie en wapens met elkaar vergelijken. Als
hun bank slecht scoort, kunnen
ze dexe daarop aanspreken. Pro-

Met goed onderbouwd onderzoek en advies ondersteunt Profundo initiatieven die duurzaamheid en
sociale rechtvaardigheid bevorderen. We werken voor maatschappelijke organisaties in binnen- en

fundo voert het beleidsonderzoek
uit, dat ieder kwartaal vernieuwd
wordt.
Ook voert Profundo voor de EerlijkeBankwijzer.nl regelmatig praktijkonderzoeken uit naar de vraag
of banken hun beleid in de praktijk
ook toepassen. In juni verscheen
het eerste onderzoek naar investeringen in omstreden wapenproducenten en wapenhandel.
Sinds januari 2010 is ook de Dierenbescherming partner van de
EerlijkeBankwijzer.nl en is het
thema dierenwelzijn aan de vergelijking toegevoegd. De failliete
DSB Bank is vervangen door Van
Lanschot Bankiers.

buitenland, maar ook voor bedrijven, media en financiële instellingen. We onderzoeken financiële stromen, ontwikkelen en beoordelen MVO-beleid, geven strategisch advies en trainingen, bereiden seminars voor en analyseren beleggingsportefeuilles en grondstofketens. Geïnteresseerd? Neem contact op!

Controversiële wapens

Verbod op investeringen clustermunitie
Een clustermunitiebom verspreidt een groot aantal submunities over een groot gebied, waardoor tijdens het
gebruik vaak al veel burgerslachtoffers vallen. Omdat

Pensioenfondsen en verzekeraars

Meer inzicht in verantwoord
beleggen
Met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) voerde Profundo
in 2009 twee benchmarkstudies op het gebied van verantwoord beleggen uit. Naast
de pensioenfondsstudie, die
voor de derde maal werd uitgevoerd, werden 30 verzekeraars apart beoordeeld.
Een van de verschillen met pensioenfondsen is dat consumenten
kunnen kiezen voor een verzekeraar en voor een specifiek verzekeringsproduct. Daarom werd in
de benchmark ook beoordeeld of
verzekeraars duurzame producten en beleggingsfondsen aanbieden. Zes verzekeraars gaven
aan dat klanten kunnen kiezen
voor duurzame fondsen bij een
beleggingsverzekering en slechts
negen van de onderzochte verzekeraars bleek een verantwoord
beleggingsbeleid te hebben ontwikkeld.
De pensioenfondsen scoren inmiddels beter. Van de 43 respondenten heeft 72% een beleid ontwikkeld. Vergeleken met de vorige
onderzoeken is duidelijke vooruitgang te zien in de uitwerking
en implementatie van het beleid,
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hoewel de ondernemingspensioenfondsen een beetje achterblijven. Door de PvdA zijn over deze
conclusie in december Kamervragen gesteld.
Voor zowel pensioenfondsen als
verzekeraars is van belang dat zij
voor de uitvoering van hun verantwoord beleggingsbeleid gebruik
kunnen maken van deskundige
vermogensbeheerders.
Daarom
onderzocht Profundo voor de
VBDO ook de producten en diensten van in Nederland werkzame
vermogensbeheerders op het gebied van verantwoord beleggen.
Zij hebben inmiddels een redelijk
aanbod, dat ze ook aanbieden
aan kleinere institutionele beleggers. Verschillende combinaties
van diensten zijn mogelijk, al dan
niet samen met fiduciair beheer.
Dit dienstenaanbod wordt in 2010
opnieuw in kaart gebracht en uitgebreid met de diensten van rating agencies.
Ook evalueerde Profundo het beleggingsbeleid van pensioenfonds
PNO Media en schreven we een
voorstel voor de herziening van
diens Code Verantwoord Beleggen. De nadruk lag daarbij op het
herformuleren van de beleidsuitgangspunten en het duidelijk uitleggen van de verwachtingen van
het fonds ten aanzien van overheden en bedrijven waarin zij investeert.

Presentatie clustermunitierapport in Londen
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Het rapport riep in veel landen
discussies op. In Nederland werd
in december een motie van de Kamerleden Van Velzen (SP) en Van
Dam (PvdA) aangenomen die Nederlandse financiële instellingen
verbiedt om in producenten van
clustermunitie te investeren. Volgens IKV Pax Christi “een enorme
opsteker voor de wereldwijde
campagne tegen financiële investeringen in clusterbommen’’.
Naast clustermunitie zijn ook
landmijnen, chemische wapens,
biologische wapens en kernwapens controversieel. De initiatiefnemers van EerlijkeBankwijzer.nl
willen dat banken niet meer investeren in producenten van dergelijke wapens. Ook bedrijven die
wapens leveren aan dictaturen en
corrupte regimes, aan landen die
in een (burger)oorlog verwikkeld
zijn en aan falende staten zouden
ze moeten mijden. Samen met
IKV Pax Christi presenteerde de
EerlijkeBankwijzer.nl daarom een
onderzoek van Profundo waaruit bleek dat zes van de grootste
twaalf Nederlandse banken met
eigen middelen of via beleggingsfondsen investeren in controversiële wapens en/of controversiële
wapenhandel. Het onderzoek leidde ertoe dat alle zes de banken
hun wapenbeleid aanscherpten.

Elektriciteit

Financiers maken keuzes voor de toekomst
Om de mondiale klimaatverandering tegen te gaan moet ons
energieverbruik in snel tempo
minder afhankelijk worden
van fossiele brandstoffen. Is
het dan wel verstandig om te
investeren in kolencentrales,
die voor tientallen jaren vastleggen hoe we elektriciteit opwekken?
Om deze discussie te stimuleren,
onderzocht Profundo voor de
Amerikaanse organisatie Environmental Defense Fund welke nationale overheden en (multilaterale)
ontwikkelingsbanken wereldwijd
in nieuwe kolencentrales inves-

Strategisch advies

Effectievere campagnes
Profundo biedt maatschappelijke organisaties advies over
campagnedoelen en -strategieën.
Zo werd de biobrandstoffencampagne van Milieudefensie geëvalueerd en werd samen met FairFood
International de methodologie
voor diens ketenonderzoek verbeterd. Voor WWF UK voerde Pro-

niet alle submunities direct
exploderen, vallen er wereldwijd nog eens 15 tot 20 duizend doden en gewonden onder de burgerbevolking van
landen waar conflicten al zijn
beëindigd. Kinderen lopen extra gevaar om te worden verminkt of gedood, doordat ze
aangetrokken worden door
het speelgoedachtige uiterlijk
van de submunitie.
In december 2008 ondertekenden
94 landen - waaronder Nederland
- in Oslo het Clustermunitie Verdrag, dat het gebruik, de doorvoer, de opslag en de productie
van clustermunitie verbiedt. Het
Verdrag treedt in augustus 2010
in werking.
Toch zijn er wereldwijd nog vele
financiële instellingen - banken,
pensioenfondsen en vermogensbeheerders - die in producenten
van clustermunitie investeren. De
138 belangrijkste investeerders
werden in oktober beschreven in
het rapport “Worldwide Investments in Cluster Munitions” van
IKV Pax Christi en Netwerk Vlaanderen, waarvoor Profundo onderzoek deed. Samen investeerden
zij 20 miljard dollar in clustermunitiefabrikanten. Daartegenover
zet het rapport financiële instellingen die investeringen in clustermunitie juist uitsluiten.

fundo een analyse uit van de rol
van financiële instellingen in de
Britse voedingssector, inclusief
buitenlandse toeleveranciers. Dat
leidde tot een strategisch advies
aan WWF hoe het de financiële sector kan stimuleren om een actieve
rol te spelen in de verduurzaming
van de voedingsindustrie.

teerden. En voor Greenpeace China bracht Profundo in kaart welke
buitenlandse banken betrokken
zijn bij de financiering van kolenmijnen en kolencentrales in China.
Ook banken die bijvoorbeeld de
Climate Principles of de Carbon
Principles ondertekend hadden,
bleken verantwoordelijk voor de
financiering van een grote extra
CO2-uitstoot door hun Chinese
klanten.
Er is een overstap nodig naar echt
duurzame
elektriciteitsopwekking. Investeringen in kernenergie zijn, vanwege de grote veiligheidsrisico’s en het onopgeloste
afvalprobleem, niet duurzaam. In
opdracht van Greenpeace International onderzocht Profundo daarom welke banken betrokken zijn
bij investeringen in alle schakels
van de kernenergieketen - mijnbouw, verrijking, constructie en
elektriciteitsproductie.
Ook grootschalige waterkrachtprojecten vormen geen duurzaam
alternatief. Grote (natuur)gebieden en dorpen komen onder water
te staan, dalen verdorren, grote
groepen mensen worden gedwon-

gen verplaatst, voedingsbronnen
verdwijnen en de bestaanszekerheid van velen wordt bedreigd.
Voor WWF Greater Mekong onderzocht Profundo daarom welke
financiële instellingen willen investeren in damprojecten in de
Mekong rivier in Zuidoost-Azië en
hoe zij beïnvloed zouden kunnen
worden.
Wil de productie van duurzame
energie voldoende kunnen groeien dan is er, naast investeringsbereidheid van financiers, ook een
duidelijk en stabiel overheidsbeleid nodig. In tegenstelling tot onder meer Duitsland en Denemarken ontbreekt dat in Nederland.
Na intensieve discussies met de
EerlijkeBankwijzer.nl en Profundo,
riepen de twaalf grootste Nederlandse banken vlak voor de klimaatconferentie in Kopenhagen
de Nederlandse overheid in een
open brief op tot een meer stimulerend beleid. Op aandringen
van de Tweede Kamer gaat het
Regieorgaan EnergieTransitie nu
namens de overheid met banken
en NGO’s praten over wat hiervoor
nodig is.

Radarweg 60 • 1043 NT Amsterdam • Nederland • +31 (0)20 8208320
www.profundo.nl • profundo@profundo.nl

Biobrandstoffen

Mijnbouw

Palmolie

Oplossing blijkt vooral probleem

Productielanden
profiteren niet

Wereldbank stopt financiering

In veel landen worden biobrandstoffen als een klimaatvriendelijk alternatief voor
fossiele brandstoffen gezien.
Dat veroorzaakt een sterke vraag naar buitenlandse
grondstoffen als palmolie,
soja en suikerriet, waarvoor
natuurgebieden en lokale gemeenschappen moeten wijken
en de voedselzekerheid in
veel regio’s in gevaar komt.
Voor Greenpeace International inventariseerde Profundo daarom
het biobrandstoffenbeleid in een
groot aantal landen en de investeringsplannen voor nieuwe biobrandstoffabrieken in Europa en
Azië. Onder maatschappelijke
druk stelde de EU eind 2008 duurzaamheidscriteria op waaraan
biobrandstoffen moeten voldoen.
Belangrijk daarbij is dat inzet van
biobrandstoffen nu tot minimaal
35% CO2-reductie moet leiden,
en vanaf 2017 tot minimaal 60%
reductie. Voor de Europese organisatie FERN onderzocht Profundo
de investeringen van de Europese
Investeringsbank (EIB) en Europese export credit agencies (ECAs) in
biodiesel- en ethanolproducenten
en in biomassa voor elektriciteitsopwekking. Naar verwachting zullen veel van deze projecten in de
nabije toekomst niet aan de EUnormen kunnen voldoen.
Samen met het Center for International Forestry Research (CIFOR)

Ontbossing
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en de Yale School of Forestry and
Environmental Studies werkt Profundo nu aan een groot project
om voor twintig bosrijke landen in
Azië, Afrika en Latijns Amerika de
handel en investeringen in (grondstoffen voor) biobrandstoffen in
kaart te brengen. De twintig case
studies worden geanalyseerd om
trends en belangrijke groepen actoren te identificeren en om aanbevelingen te doen hoe de ontwikkeling van deze sector in een
duurzame en rechtvaardige richting gestuurd kan worden.

Veel Zuidelijke landen profiteren nauwelijks van de mijnbouwsector, er wordt maar
weinig belasting betaald en
veel ertsen worden niet lokaal
verder verwerkt. Ondertussen
moeten lokale gemeenschappen en de natuur wel wijken
voor grote dagbouwmijnen
die vaak water en lucht in de
wijde omgeving ernstig vervuilen.
De mijnwerkers werken onder
zware en gevaarlijke omstandigheden, vaak tegen lage lonen en
met weinig arbeidsrechten. HIV en
andere infectieziekten verspreiden zich snel in mijnwerkersbarakken. En de winning van minerale grondstoffen is vaak een bron
van conflicten en corruptie.
Financiers en importeurs kunnen
een rol spelen bij het verduurzamen van deze sector. Voor het
Duitse Philippinenbüro onderzocht Profundo daarom de betrokkenheid van Duitse banken
bij de financiering van mijnen in
de Filippijnen. Voor verschillende
opdrachtgevers analyseerden we
de financiers van het Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources.
En samen met Milieudefensie onderzocht Profundo de Nederlandse importeurs van tin, bauxiet en
koper.

Soja

Aandeel duurzame soja nog klein
Slechts vier procent van de
soja die in 2008 in Nederland
werd geïmporteerd, verwerkt
en geëxporteerd, is op verantwoorde wijze geteeld. Dat is
de conclusie van de Soja Barometer 2009, een studie die
Profundo uitvoerde voor de
Nederlandse Sojacoalitie.
De beknopte en aantrekkelijk
vormgegeven brochure is bedoeld
als campagnemateriaal voor de
tien milieu- en ontwikkelingsorganisaties waaruit de coalitie bestaat.
Sojameel is zeer geschikt als kip-

pen- 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.
Omdat Nederland een belangrijk
veeteelt- en doorvoerland is, zijn
vele Nederlandse bedrijven medeverantwoordelijk voor deze
problemen. De Soja Barometer
2009 laat in een oogopslag zien

hoeveel soja Nederland binnenkomt en hoeveel er weer uit gaat,
en in welke vorm: als sojaboon,
sojaolie, sojameel of als voedingsproducten waarin soja is verwerkt
(voornamelijk varkensvlees, eieren en kippenvlees).
Zo wordt duidelijk hoeveel soja
voor verschillende productketens
wordt geïmporteerd en welk deel
daarvan duurzaam geteeld is. Voor
importeurs en diervoederindustrie, maar ook voor verwerkende
bedrijven en de detailhandel is er
nog veel werk aan de winkel.

De snelle groei van de vraag
naar palmolie - voor chips,
shampoo en biobrandstoffen blijft leiden tot grootschalige
ontbossing en de gedwongen
onteigening van het land van
vele inheemse bevolkingsgroepen in Maleisië en Indonesië. Om nieuwe plantages te
financieren, doen oliepalmbedrijven een beroep op binnenen buitenlandse financiële instellingen.
Voor het Duitse Platform Sustainable Biomass bracht Profundo
daarom in kaart welke Duitse
banken investeren in oliepalmplantages, voor Greenpeace UK
werd de financiering van de Sinar
Mas Group onderzocht en voor
de Indonesische organisatie Sawit
Watch inventariseerden we welke
banken betrokken zijn bij nieuwe
oliepalmplantages op Papua. Ook
onderzocht Profundo voor Green-

peace Nederland hoe oliepalmbedrijven, met behulp van de Nederlandse overheid, gebruik maken
van het Clean Development Mechanism om hun investeringen te
financieren.
Verder was Profundo betrokken
bij een langdurige campagne van
Indonesische en buitenlandse
groepen - waaronder Sawit Watch,
Milieudefensie en Forest Peoples Programme - tegen ’s werelds
grootste palmoliehandelaar: het in
Singapore gevestigde bedrijf Wilmar International. In september
kwam de ombudsman van de Wereldbank tot de conclusie dat de
IFC, een Wereldbank-dochter die
zich richt op het bedrijfsleven, bij
het verlenen van vier leningen aan
Wilmar haar eigen richtlijnen heeft
overtreden. In reactie hierop besloot de Wereldbank voorlopig te
stoppen met investeringen in de
oliepalmsector.

Chinese buitenlandse investeringen

Westerse markten en financiers
belangrijk
De Chinese investeringen in
het buitenland groeien snel
en roepen weerstand op, onder meer op het gebied van
arbeidsrechten. Kwantitatieve
gegevens zijn echter nauwelijks voorhanden.
Voor Greenpeace China maakte
Profundo een analyse van Chinese
investeringen in 22 landen in Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost Azië
in de olie- en gassector, mijnbouw,
bosbouw, oliepalmsector en infrastructuur. In veel landen zijn de
Chinese buitenlandse investeringen nog laag vergeleken met die
van Westerse landen, maar ze zijn
de laatste jaren wel snel geste-

gen en het is te verwachten dat
die trend zich doorzet. De meeste investeringen vinden plaats in
Afrika en in Zuidoost-Azië, met
name in de olie- en gassector en
mijnbouw. Anders dan vaak wordt
aangenomen, worden lang niet
alle geproduceerde grondstoffen
naar China geëxporteerd - veel
gaat direct naar Westerse markten. Verder is opvallend dat alle
Chinese (staats)bedrijven inmiddels een beursgenoteerd dochterbedrijf hebben om buitenlands
kapitaal aan te trekken. Westerse
markten en financiers spelen dus
een belangrijke rol bij de Chinese
buitenlandse opmars.

MVO-regulering

Ruggie biedt raamwerk om bedrijven
aan te spreken
Als Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal
van de VN deed professor John
Ruggie in april 2008 het voorstel voor een raamwerk om
de relatie tussen bedrijven en
mensenrechten te verbeteren:
Protect, Respect and Remedy
(Beschermen, respecteren en
genoegdoening).
Ruggie analyseert helder waarom
bedrijven vaak onvoldoende worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor mensenrechten in de landen waar zij actief
zijn, en wat mogelijke richtingen
zijn om daar een antwoord op te
vinden. Zijn raamwerk krijgt inter-

nationaal veel bijval en is duidelijk gegrondvest op internationale
verdragen op het gebied van mensenrechten. Het bestaat uit drie
pijlers, die elkaar wederzijds versterken:
• Overheden hebben de plicht om
hun burgers te beschermen;
• Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren van
iedereen die met het bedrijf
te maken krijgt: werknemers,
klanten, omwonenden, etc.;
• Slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben het
recht op verhaal.
Aan de hand van Ruggie’s raam-

werk kunnen innovatieve beleidsvoorstellen worden ontwikkeld
om de impasse in het Nederlandse
debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te doorbreken. Samen met Wolf Milieuadvies heeft Profundo hierover
geadviseerd in een presentatie
voor het MVO Platform, een discussiestuk voor NiZA en een lobbynotitie voor Milieudefensie. Een
van de voorstellen in deze lobbynotitie - een rechtsbijstandfonds
voor buitenlandse slachtoffers van
mensenrechtenschendingen door
Nederlandse bedrijven - werd in
februari 2010 omarmd door de
Tweede Kamer.

En verder…
Voor Friends of the Earth Europe onderzocht Profundo hoeveel subsidie de Europese Unie,
Nederland,
Groot-Brittannië
en Frankrijk verlenen aan winning en verwerking van fossiele
brandstoffen *** De kapitaalbehoefte van duurzame bosbouwbedrijven in tropische landen
werd geïnventariseerd voor FSC

Nederland *** Voor het Forest
Footprint Disclosure project
werden de 50 belangrijkste nietbeursgenoteerde bedrijven geselecteerd met een grote impact
op tropische bossen *** Voor
Arakan Oil Watch onderzocht
Profundo welke financiële instellingen investeren in de oliemaatschappijen die in Burma actief

zijn *** Controversiële investeringen van grote Europese banken werden opnieuw onderzocht
voor de website Banksecrets.eu
van een coalitie van Europese
NGOs *** Voor Greenpeace Nederland evalueerde Profundo de
argumenten voor het heropstarten van de Hoge Flux Reactor in
Petten.

Chinese arbeider bij de Imboulou dam in Congo
foto: Paolo Woods / Anzenberger

Nederzettingen

Handel houdt schendingen
in stand
De Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied
schenden het internationaal
recht en zijn een bron van
ernstige en systematische
mensenrechtenschendingen.
Bedrijven die in deze nederzettingen investeren of er handel
mee drijven, dragen bij aan de
instandhouding van deze situatie.
Voor de Nederlandse organisatie
United Civilians for Peace deed
Profundo al in 2006 onderzoek
naar deze economische relaties.
Mede als gevolg van dit onderzoek besloten voedingsmiddelenfabrikant Unilever en de Zweedse
slotenmaker Assa Abloy in 2008

om hun investeringen uit de nederzettingen terug te trekken.
Voor de School of Oriental and
African Studies (SOAS) van de
Universiteit van Londen deed Profundo in 2009 onderzoek naar de
Britse banden met de nederzettingen. Tal van nederzettingproducten - groente en fruit, cosmetica,
plastic producten, metaalproducten - blijken naar het Verenigd Koninkrijk verhandeld te worden en
in grote warenhuizen verkocht te
worden. Omdat daarmee het associatieverdrag tussen Israel en
de EU misbruikt lijkt te worden, is
de Britse douane inmiddels nader
onderzoek aan het doen.
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