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Wat Profundo kan doen voor:
NGO’s
• De betrokkenheid van financiële instellingen bij bedrijven
en thema’s onderzoeken
• Handelsrelaties en belastingontwijking in grondstofketens
analyseren
• Investeringsbeleid van financiële instellingen beoordelen
• MVO-profielen van bedrijven opstellen
• Strategisch advies en trainingen geven
• Overheidsbeleid evalueren en lobbyvoorstellen formuleren
Beleggers
• Verantwoord beleggingsbeleid ontwikkelen en evalueren
• Duurzaamheidsrisico’s in toeleveringsketens identificeren
• Adviseren over engagement, uitsluiting en stembeleid
• Fondsbeheerders en research providers selecteren
• Kansen voor impact investing vinden
Overheid en onderzoeksinstituten
• Mogelijkheden en barrières voor verduurzaming van
sectoren analyseren
• Financiële instrumenten en beleidsopties identificeren en
evalueren
• Private partners voor verduurzaming vinden
• De rol van financiële instellingen bij beleidsthema’s
analyseren
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Jan Willem zelf die daar een
training geeft in India.

Acht van de door Profundo voor
de Eerlijke Bankwijzer gescreende
banken blijken hun beleid het
afgelopen jaar op ruim dertig punten
te hebben aangescherpt.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer
Mijnbouw populairder dan recycling
De laatste update van de beleids-beoordelingen
van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke
Verzekeringswijzer laten op diverse fronten
vooruitgang zien, maar een fundamentele
omslag blijft uit.
Ook in 2015 werd in opdracht van Amnesty
International, Dierenbescherming, FNV,
Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX het
duurzaamheidsbeleid van grote financiële
instellingen onderzocht. Acht van de
door Profundo voor de Eerlijke Bankwijzer
gescreende banken blijken hun beleid het
afgelopen jaar op ruim dertig punten te hebben
aangescherpt. Zo investeert ABN Amro niet
meer in olie- en gasboringen in poolgebieden,
scherpte SNS Bank haar klimaatbeleid aan
en stelt ASN Bank harde voorwaarden aan
dierenwelzijn in de veehouderij.
Toch zijn de duurzaamheidscriteria die

banken hanteren niet ambitieus genoeg om
van een fundamentele omslag te spreken.
Vijf van de acht banken (ABN Amro, ING,
NIBC, Rabobank en Van Lanschot) sluiten
bijvoorbeeld investeringen in kolencentrales
niet uit. En bijna geen enkele bank eist dat
bedrijven de naleving van mensenrechten en
arbeidsrechten vastleggen in contracten met
hun onderaannemers en toeleveranciers.
Dat duurzaamheidsbeleid alleen niet genoeg
is, blijkt ook uit een praktijkonderzoek van
de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer naar
recycling van metalen voor elektronica.
Mijnbouw veroorzaakt veel schade aan natuur
en milieu en is deels overbodig als er meer
metalen hergebruikt worden. Desondanks
investeren banken en verzekeraars 69 keer
meer in mijnbouw dan in recycling van metalen
voor elektronica.

Ook de Eerlijke Verzekeringswijzer liet zien
dat er nog veel te verbeteren valt. Drie van de
tien grootste levensverzekeraars in Nederland
scoorden slecht op bijna alle achttien thema’s
en sectoren, zoals mensenrechten, natuur,
mijnbouw, voeding en gezondheid. ‘Het is
echt bar en boos wat deze grote Europese
spelers laten zien,’ vatte projectleider
Eerlijke Verzekeringswijzer Titus Bolten het
resultaat samen. ‘Klanten van Allianz en diens
dochteronderneming Allsecur hebben
geen flauw benul voor welke waarden en
principes de verzekeraar nu eigenlijk staat en
waarin ze de vele honderden miljarden die
haar worden toevertrouwd, investeren. En
hetzelfde geldt voor de klanten van Generali
en Legal & General.’

Ronde Tafel
Op weg naar
een duurzame
goudsector

Op 9 juni organiseerde het ministerie
van Buitenlandse Zaken een
Ronde Tafel conferentie over goud.
Elektronicabedrijven, juweliers,
ingenieursbureaus, banken,
wetenschappers, ambtenaren en
maatschappelijke organisaties spraken
met elkaar over verduurzaming van de
mondiale goudsector.
Voorafgaande aan de bijeenkomst
analyseerde Profundo de duurzaamheidsproblemen in de goudsector en de
Nederlandse betrokkenheid hierbij.
Duurzaamheidskwesties bleken onder
andere corruptie, waterverspilling en
verontreiniging van het grondwater te
zijn. De arbeidsomstandigheden van
mijnwerkers, vooral in de kleinschalige,
artisanale mijnbouw, is een belangrijk
thema. Ook voedt de goudmijnbouw
gewelddadige conflicten in sommige
landen, zoals DR Congo en Colombia.
Nederland is maar een kleine
goudimporteur, maar in de elektronicaimporten zit een hoop goud verborgen en

Nederlandse banken en pensioenfondsen
financieren veel goudmijnbouwbedrijven.
De relatief neutrale positie en de
aanwezige expertise op het gebied van
onder meer waterzuivering, helpen
Nederland om het initiatief te nemen in
het streven naar verduurzaming van de
goudsector. Tijdens de conferentie werden
een aantal verbeteringsvoorstellen
uit het rapport besproken. Deze
hadden betrekking op het formaliseren
van kleinschalige goudwinning, de
verbetering van de traceerbaarheid en
certificering van goud, technische steun
bij het verbeteren van het waterbeheer
en het benutten van mogelijkheden die
goudmijnen onder goed bestuur kunnen
bieden voor ontwikkeling. Minister
Ploumen voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking sloot de
dag af met het voornemen om op korte
termijn een Eerlijk Goud-convenant te
realiseren. Daarover wordt op dit moment
nog onderhandeld.
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Tijdens de nationale Ronde Tafel Goud overhandigde minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking een set Fairtrade gouden ringen aan een jong bruidspaar.

Chain Reaction Research
Bosbranden leiden tot
grote financiële risico’s
Door bosbranden ging in Indonesië in
het najaar van 2015 een bosgebied
half zo groot als Zwitserland
verloren. Daarmee gingen ook vele
investeringen in de palmoliesector in
rook op.
De Indonesische overheid schat dat
de bosbranden zo’n 35 miljard dollar
per jaar kosten en daarmee de hele
economische groei teniet doen. Als
ook de indirecte sociaaleconomische
kosten worden meegerekend, loopt
het bedrag zelfs op tot ruim 50
miljard. Belangrijke oorzaken voor de
branden zijn het falende toezicht van
zowel oliepalmplantage-eigenaren
als de overheid en het uitblijven van
preventieve maatregelen.

Chain Reaction Research, een
samenwerkingsverband van
Aidenvironment, Climate Advisors en
Profundo, onderzocht welke rol het
ontbreken van duurzaamheidsbeleid
speelt in het ontstaan van de
bosbranden en wat de financiële
consequenties zijn. Zo veroorzaken
de branden angst onder investeerders
en overwegen overheden, individuen
en financiers rechtszaken te starten
om schadevergoeding of boetes te
claimen. Zes van de tien grootste
Indonesische palmolieproducenten
lopen bovendien het risico op grote
schaal afnemers kwijt te raken
doordat ze niet voldoen aan hun eisen
om ontbossing en de ontwikkeling van
veengebieden stop te zetten.
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Clustermunitie
en kernwapens
Ban investeringen
in de kernbom

De Nederlandse ban op investeren in clustermunitie
is een succes. Nu nog een verbod op investeringen in
kernwapens.
Op 1 januari 2013 ging de wet van kracht die Nederlandse
financiële instellingen verbiedt te investeren in clustermunitie. Daarmee kwam er jaren nadat het gebruik van
de bom zelf werd verboden ook duidelijkheid voor de
financiële sector. PAX evalueerde samen met Profundo
het effect hiervan op de financiële sector en ontdekte dat
ook financiële instellingen zelf het verbod een positieve
ontwikkeling vinden.

Investeringen in kernwapens zijn echter nog altijd
toegestaan. Uit onderzoek van PAX en Profundo blijkt
dat er nog altijd 382 banken, pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen verspreid over 27 landen
investeren in de nucleaire wapenindustrie. “Wereldwijd
groeit de weerstand tegen kernwapens, wapens waarvan
het gebruik een humanitaire ramp zou veroorzaken,”
zegt Krista van Velzen van PAX. “121 landen zijn bereid
te onderhandelen over een internationaal verbod op
kernwapens. (...) Hoogste tijd dat financiële instellingen
wakker worden en zich realiseren dat investeren in
kernwapenproducenten ècht niet meer kan.”

Indonesië
Tycoons beheersen
palmolie-industrie
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Vrijwel alle grote palmoliebedrijven in
Indonesië worden gecontroleerd door een
tycoon, of een ‘taipan’ in het Bahasa, wat
letterlijk ‘grote heer’ betekent.

leefgebieden van beschermde diersoorten en
neemt door ontbossing en de ontginning van
veengebieden de uitstoot van broeikasgassen
sterk toe.

Het gebied in Indonesië dat beplant is met
oliepalmen is de afgelopen 5 jaar met 35
procent toegenomen. Dit betekent dat
er jaarlijks een gebied zo groot als Bali
wordt omgezet in oliepalmplantages. Die
snelle uitbreiding leidt tot ernstige sociale
problemen doordat gemeenschappen de
toegang verliezen tot land dat cruciaal is
voor hun levensonderhoud. Ook verdwijnen

De 25 grootste private palmoliebedrijven
van Indonesië zijn in handen van 29 rijke
zakenlieden, oftewel tycoons, ook al zijn
de bedrijven vaak beursgenoteerd. Uit
een analyse die Profundo samen met
TuK Indonesia uitvoerde, blijkt dat de
tycoons samen 31 procent van de huidige
oliepalmplantages in handen hebben.
Daarnaast bezitten ze concessies om nog

eens 2 miljoen hectare te ontbossen en
beplanten.
De tycoons en hun bedrijven zouden hun
verantwoordelijkheid moeten nemen om
de problemen die met de snelle uitbreiding
van de sector gepaard gaan een halt toe te
roepen. Uit het onderzoek blijkt echter dat
de ‘grote heren’ zich niet veel gelegen laten
liggen aan mensenrechtenschendingen,
sociale conflicten, milieuproblemen en
slechte arbeidsomstandigheden die hun
plantages veroorzaken.

Klimaattop Parijs
Banken ondermijnen
de toekomst
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Voor iedere dollar die in de periode 20092014 door de 25 grootste banken in de wereld
geïnvesteerd werd in duurzame energie, ging
9 dollar naar fossiele brandstoffen. De zeven
Nederlandse banken die in energiebedrijven
investeerden in de laatse tien jaar, investeerden
voor 83% in fossiele energie.
De belangrijkste manier om de CO2uitstoot en daarmee het broeikaseffect te
verminderen, is het beperken van het gebruik
van fossiele brandstoffen. In aanloop naar
de klimaatconferentie in Parijs onderzocht
Profundo in opdracht van de Fair Finance

Guide International hoe bij 75 financiële
instellingen de financiering van duurzame
en fossiele brandstoffen zich ontwikkelde
tussen 2004-2014. Hoewel er een voorzichtige
toename van investeringen in duurzame
energiebronnen te zien is, vloeien verreweg de
meeste investeringen nog altijd naar fossiele
brandstoffen: olie, gas en kolen.
De verschillen tussen de Nederlandse
banken zijn groot. ASN Bank, Triodos en NIBC
verstrekten geen leningen aan de onderzochte
bedrijven voor fossiele brandstoffen, terwijl 90
procent van de energie-investeringen die ING

deed naar fossiele energieopwekking ging.
Wereldwijd investeerden de 25 grootste
banken tussen 2009 en 2014 minstens 931
miljard in fossiele brandstofwinning terwijl
de hernieuwbare energiebronnen het met
98 miljard moesten doen. Dat betekent dat
er in de periode 2009-2014 voor iedere dollar
die geïnvesteerd werd in duurzame energie,
9 dollar naar fossiele brandstoffen ging. De
Fair Finance Guide International roept banken
wereldwijd op met ferme toezeggingen
te komen om een eind te maken aan deze
‘business as usual’.

Het praktijkonderzoek controversiële wapenhandel
voor de Eerlijke Verzekeringswijzer maakte veel
maatschappelijke en politieke reacties los.

Kamervragen
Profundo op het Binnenhof
Onderzoeken van Profundo leidden in
2015 zes keer tot parlementaire vragen in
de Tweede Kamer en tot een aangenomen
Kamermotie.
Naar aanleiding van de Eerlijke Bankwijzer
2014 diende Groenlinks-kamerlid Rik
Grashoff een motie in. Hij verzocht de
regering samen met de banken in een
protocol vast te leggen welke rechten
spaarders hebben om inzicht te verkrijgen
in de manier waarop het spaargeld bij hun
bank is belegd. In juni 2015 werd de motie
aangenomen.
Het praktijkonderzoek controversiële
wapenhandel voor de Eerlijke
Verzekeringswijzer maakte veel
maatschappelijke en politieke reacties
los. Zowel de SP als GroenLinks stelden
Kamervragen naar aanleiding van

de constatering dat de tien grote
verzekeraars in Nederland 7 miljard euro
hebben uitstaan bij bedrijven die onder
meer tanks, bommen, radarsystemen en
kruisraketten leveren aan controversiële
landen.
De PvdA-kamerleden Nijboer en Vos
vroegen een reactie op het onderzoek
van de Eerlijke Bankwijzer waaruit bleek
dat ING de meest klimaatschadelijke
bank van Nederland is. In een brief sprak
minister Dijsselbloem zijn waardering uit
voor rapporten als deze die de huidige
omvang en verhoudingen tussen fossiele
en duurzame investeringen inzichtelijk
maken. Ook wees hij erop dat ING, in lijn
met haar plannen tot verduurzaming van
haar energieportefeuille, had aangegeven
om investeringen in kolen te zullen
reduceren.
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“Het is goed dat rapporten de huidige omvang en verhoudingen
tussen fossiele en duurzame investeringen inzichtelijk trachten te
maken.” - Jeroen Dijsselbloem

Overbevissing
Grootschalige visserij
is ‘risky business’
Investeringen in grootschalige
visserijbedrijven dragen bij aan
overbevissing en zijn niet duurzaam en
bovendien financieel riskant.
Als gevolg van recente veranderingen
in het visserijbeleid van de EU en de
groeiende publieke belangstelling
voor het probleem van niet-duurzame
visvangst staat de visserij onder streng
toezicht. Overheden hebben zich
verplicht tot herstel van een gezonde
visstand. Ze moeten een eind maken
aan overbevissing en een omslag naar
duurzame, kleinschalige visserij in gang
zetten. In het rapport ‘Risky Business -

Why smart investors must avoid
unsustainable seafood operations’ roept
Greenpeace investeerders op deze
transitie te steunen door zich terug te
trekken uit bedrijven die overbevissing
bevorderen of in standhouden. In het
rapport, mede gebaseerd op Profundo
onderzoek naar Spaanse tonijnvissers,
noemt Greenpeace investeringen in
kustgemeenschappen die zich inzetten
voor herstel van de visstand en voor
kleinschalige visserij als alternatief. Het
rapport waarschuwt dat investeringen in
niet duurzame visvangst door de nieuwe
regelgeving een steeds groter financieel
risico met zich meebrengen.
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Zonder het te beseffen consumeert een
Europeaan gemiddeld 61 kilo soja per jaar.

Ketenonderzoek
Sojaplantages slokken
bos en natuur op
Zonder het te beseffen consumeert een Europeaan
gemiddeld 61 kilo soja per jaar, zo toont ketenonderzoek
in opdracht van WWF International aan.
De meeste soja wordt indirect geconsumeerd, door
het eten van vlees of producten van dieren die ermee
gevoed zijn. 93 procent van de soja die in Europa wordt
gebruikt, zit in veevoer. Nagenoeg alle soja die we hier
eten komt uit Zuid-Amerika waar de teelt de afgelopen
twintig jaar bijna verdrievoudigd is. In 2013/2014 was
113 miljoen hectare nodig voor het verbouwen van soja;
vergelijkbaar met de omvang van Frankrijk, Duitsland
en Groot-Brittannië samen. Kwetsbare gebieden in de
Amazone, de Cerrado, het Atlantisch Woud en de Gran
Chaco zijn omgezet in sojaplantages. Het WWF roept op
de consumptie te verminderen om verdere vernietiging
van bos en natuur te voorkomen.

Ontbossing Amazonegebied
Financiële instellingen kijken weg
Financiële instellingen die
economische activiteiten financieren
die kunnen bijdragen aan de
ontbossing van het Amazonegebied
nemen nog nauwelijks maatregelen
om die schade te voorkomen.
WWF Brazil vroeg Profundo te
onderzoeken welke economische
sectoren het meest bijdragen aan de
ontbossing van het Amazonegebied
en of financiële instellingen die in deze
sectoren investeren beleid voeren om
dit tegen te gaan. De belangrijkste
veroorzakers van ontbossing in het
Amazonegebied zijn de landbouw,
de aanleg van wegen en dammen,
olie- en gaswinning en houtkap.
Strenge milieurapportages en effectief
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beleid kunnen ervoor zorgen dat
de bescherming van bossen niet
wordt opgeofferd voor economische
ontwikkeling op korte termijn.
Uit de inventarisatie blijkt echter
dat financiële instellingen zelfs de
eenvoudigste stappen niet zetten
om negatieve gevolgen van hun
investeringen in deze sectoren te
voorkomen. Het advies aan WWF
luidt het tekenen van internationale
intentieverklaringen zoals de Natural
Capital Declaration te stimuleren. Ook
zouden er bindende, sector brede
beleidsafspraken over het tegengaan
van ontbossing gemaakt moeten
worden.

Fair Finance Guides
Race to the top
De Fair Finance Guides (FFGs) veroveren
de wereld: behalve in vijf Europese
landen is kunnen consumenten nu ook
in Japan, Indonesië en Brazilië op een
overzichtelijke website zien hoe hun
banken met duurzaamheid omgaan.
Trainingen in Thailand en India legden de
kiem voor verdere uitbreiding in Azië.
In navolging van de Eerlijke Bankwijzer
in Nederland en gebruik makend
van de door Profundo ontwikkelde
methodologie, beoordelen inmiddels
acht Fair Finance Guides het investeringsen beleggingsbeleid van de grootste
consumentenbanken in hun land. Op tal
van thema’s - uiteenlopend van klimaat
en biodiversiteit, tot mensenrechten
en gezondheid - wordt nagegaan of de
banken zich aan de hoogste internationale
standaarden houden. De FFGs hopen

zo onder de banken een ‘race to the
top’ op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen te ontketenen.
Op verzoek van Oxfam Novib gaf
Profundo in december 2015 trainingen
aan NGO’s in Thailand en India, die in
deze landen een FFG willen opzetten.
De deelnemers vergrootten tijdens de
tweedaagse workshop hun inzicht in
de werking van de financiële sector, de
rol die maatschappelijk verantwoord
investeringsbeleid speelt en hoe NGO’s
hun invloed kunnen aanwenden om de
financiële sector te verduurzamen.

Jan Willem van Gelder, directeur van Profundo, geeft training over
de Fair Finance Guide aan Indiase NGO’s

Duurzaamheidscheck
Nieuw beleggingsbeleid
voor pensioenfonds Unilever
Het pensioenfonds van Unilever
Nederland wil een leidende rol vervullen
als het gaat om maatschappelijk
verantwoord beleggen en scherpt daarom
zijn beleid aan.
Uit interviews die Profundo hield met
diverse stakeholders van het grootste
ondernemingspensioenfonds van
Nederland kwam de verwachting naar
voren dat de roep om een duurzaam
beleggingsbeleid vooral onder de jongere
generatie steeds luider zal worden.
Profundo nam daarom de bestaande code
Verantwoord Investeren onder de loep
en inventariseerde de helderheid van de

visie, keek of alle relevante thema’s en
principes aan bod kwamen en onderzocht
of de ambities van de diverse stakeholders
voldoende tot hun recht komen. Het
resultaat is een nieuw en helderder
verwoord beleggingsbeleid waarin de
speerpunten van Unilever, duurzame
landbouw en voeding, extra aandacht
krijgen. Ook is de visie op controversiële
wapens en wapenhandel aangescherpt
en gaat het pensioenfonds onderzoeken
of door middel van impact investment de
toeleveringsketens van Unilever versterkt
kunnen worden.

Tekst: Maaike de Hon/Profundo. Lay-out: Thera Boon

Profundo B.V. - Naritaweg 10 - 1043 BX Amsterdam - Nederland
Tel: +31-(0)20-8208320 - profundo@profundo.nl - www.profundo.nl

