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     Dit document bevat een beknopte weergave van 
onderwerpen waarop NGO’s werkzaam binnen het IMVO 
convenant voor de verzekeringssector expertise hebben. 
Hierbij hebben de NGO's zich beperkt tot onderwerpen die 
mogelijk relevant kunnen zijn voor verzekeraars in het kader 
van dit convenant. Deze lijst kan periodiek geüpdatet 
worden waar nodig en gewenst.  
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Oxfam Novib 
 
 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Klimaat Carbon footprint, 
energietransitie, 
fossiele energiesector 

 Still Undermining our Future? 
Eerlijke geldwijzer (17-11-2018) 

Fair Finance Guide International  
Methodology 2018 Profundo, Fair 
Finance Guide International, (8-3-
2018) page 31-41 

De te verwachten energietransitie als gevolg van o.a. Het 
Klimaatakkoord van Parijs en het Klimaatakkoord van de 
Nederlandse overheid met bedrijven en maatschappelijke 
organisaties creëert risico's voor verzekeraars (stranded 
assets) maar ook nieuwe kansen voor investeringen. 

Klimaat Klimaatadaptatie, in 
ontwikkelingslanden 
en internationale fora 

Oxfam International, 
partners in groot aantal 
landen w.o. Niger, 
Cambodja, Hoorn van Afrika 

Unfinished business: Oxfam Novib 
(16-5-2016) 

Climate Finance Shadow Report 
2018 Oxfam Novib, Grow  

Wie betaald de rekening van 
extreem weer? Oxfam Novib  

Klimaatadaptatie vermindert veiligheids- en financiële 
risico's van extreem weer voor lokale gemeenschappen, 
boeren, investeerders etc.  

Klimaat Klimaatverandering in 
relatie tot landrechten 

 IPCC Report on Land and Climate 
Oxfam Novib (08-08-2019)  

Uprooted by climate change: 
Responding to the growing risk of 
displacement Oxfam Novib (02-11-
2017)  

Schendingen van landrechten creëren risico's voor 
beleggers. Met name beleggers in bedrijven die werkzaam 
zijn in hoog-risico-sectoren als landbouw, bosbouw, 
dammen en mijnbouw. 

Mensenrechten Landrechten O.a. Cambodja, Hoorn van 
Afrika 

Land rights now    

Land Rights, indept Oxfam Novib  

 

Schendingen van landrechten creëren risico's voor 
beleggers. Met name beleggers in bedrijven die werkzaam 
zijn in hoog-risico-sectoren als landbouw, bosbouw, 
dammen en mijnbouw. 

Mensenrechten LGBTI-rechten O.a. Zuid-Afrika, Zimbabwe Sexual Diversity and Gender  

 

Risico dat bedrijven waarin verzekeraars beleggen gewild 
of ongewild betrokken zijn bij discriminatie, één van de 
vier core labour standards van de ILO. 

https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494533/2017-108-still-undermining-our-future-report-netherlands-181126-final-report.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494533/2017-108-still-undermining-our-future-report-netherlands-181126-final-report.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494824/ffgi-methodology-2018-final-180308-edited-181212.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494824/ffgi-methodology-2018-final-180308-edited-181212.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494824/ffgi-methodology-2018-final-180308-edited-181212.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494824/ffgi-methodology-2018-final-180308-edited-181212.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/unfinished-business/
https://www.oxfam.org/en/research/unfinished-business/
https://www.oxfam.org/en/research/climate-finance-shadow-report-2018
https://www.oxfam.org/en/research/climate-finance-shadow-report-2018
https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemmas-en-oplossingen/wie-betaalt-de-rekening-van-extreem-weer
https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemmas-en-oplossingen/wie-betaalt-de-rekening-van-extreem-weer
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/ipcc-report-land-and-climate
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/ipcc-report-land-and-climate
https://www.oxfam.org/en/research/uprooted-climate-change
https://www.oxfam.org/en/research/uprooted-climate-change
https://www.oxfam.org/en/research/uprooted-climate-change
https://www.oxfam.org/en/research/uprooted-climate-change
https://www.landrightsnow.org/
https://indepth.oxfam.org.uk/land-rights/
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/story/sexual_diversity_and_gender_identity_rights_policy.pdf/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Mensenrechten Mensenrechten-
verdedigers/ civil 
society space  

O.a. in Egypte, Cambodja, 
Myanmar  

 

 

Space To Be Heard: Mobilizing the 
power of people to reshape civic 
space Oxfam Novib (07-2018)  

Risico dat bedrijven waarin verzekeraars beleggen 
betrokken zijn bij bedreigingen tegen en/of moorden op 
mensenrechtenverdedigers die hun stem laten horen/ de 
rechten van de plaatselijke bevolking willen verdedigen. 

Risico dat bedrijven waarin verzekeraars beleggen 
impliciet of expliciet meewerken aan een klimaat waarin 
het bedreigen van en vermoorden van 
mensenrechtenverdedigers gedoogd wordt en het werk 
van NGOs wordt bemoeilijkt.  

Arbeidsrechten Leefbaar inkomen O.a. in Verenigd Koninkrijk 

 

 

  

Towards a living wage Oxfam Novib 

 

 

Risico dat bedrijven waarin verzekeraars beleggen gewild 
of ongewild betrokken zijn bij bedrijven die zelf of in hun  
keten bijdragen aan armoede door een gebrek aan 
leefbaar inkomen te garanderen. O.a. in een aantal 
landbouw commodity’s als cacao en koffie vormt gebrek 
aan een leefbaar inkomen één van de voornaamste 
arbeidsrechten risico`s.  

 

Gender Geweld tegen 
vrouwen, economische 
genderongelijkheid 

Africa: Algeria, the 
Democratic Republic of the 
Congo, Egypt, Libya, Mali, 
Morocco, Mozambique, 
Myanmar, Niger, Nigeria, 
Rwanda, Senegal, Somalia, 
South Sudan, Tunisia, 
Uganda                                           
ASIA: Afghanistan, 
Bangladesh, Laos, Pakistan, 
Vietnam                                   
Middle East: the Occupied 
Palestinian Territory, Yemen 

o.a. Enough campaign  

Gender Action Learning System 
:Practical Guide For Transforming 
Gender And Unequal Power 
Relations In Value Chains Oxfam 
Novib (2014) 

Gender Justice Oxfam Novib 

Risico dat bedrijven waarin verzekeraars beleggen gewild 
of ongewild betrokken zijn bij discriminatie, één van de 
vier core labour standards van de ILO. 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620523/bn-space-to-be-heard-civic-space-250718-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620523/bn-space-to-be-heard-civic-space-250718-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620523/bn-space-to-be-heard-civic-space-250718-en.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/inequality/towards-a-living-wage#contentprimary_0_ctl00_FirstTab
https://www.sayenoughtoviolence.org/
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/themes/gender-and-youth/gender-justice.html
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Gezondheid Farmaceuten/toegang 
tot medicijnen 

 Medicijn Voor Armoede 
belastingontwijking, politieke 
beïnvloeding en excessieve 
prijsstelling door farmaceutische 
bedrijven Oxfam Novib (09-2018)  

Taming Big Pharma Assessing how 
insurers push pharmaceutical 
companies to improve access to 
medicine and pay fair taxes eerlijke 
verzekeringswijzer (04-2019)  

Risico dat verzekeraars beleggen in farmaceuten die hoge 
prijzen vragen voor medicijnen. Betaalbare medicijnen zijn 
van levensbelang, in Nederland maar ook o.a. In 
ontwikkelingslanden. Daarnaast leveren hoge 
medicijnprijzen door farmaceuten veel maatschappelijke 
weerstand op.  Belastingontwijking door farmaceuten 
draagt bij aan vermindering van inkomsten van overheden 
om o.a. gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur te 
bekostigen, en levert eveneens risico’s op tot 
reputatieschade.  

Belastingen Tegengaan van 
belastingontwijking, 
belastingontduiking 

Ja, Global Alliance for Tax 
Justice, partners in groot 
aantal landen  

Fair Tax Monitor  

Tax-avoidance Oxfam Novib  

Taxation Oxfam Novib  

Belastinginkomsten zijn cruciaal voor het tegengaan van 
extreme ongelijkheid, o.a. doordat overheden daarmee 
primaire voorzieningen voor burgers kunnen betalen, als 
onderwijs, gezondheid en infrastructuur. In Nederland, 
maar ook o.a. in  ontwikkelingslanden.   

Corruptiebestrijding   

 

Money trail project  Verzekeraars hebben er belang bij dat bedrijven waarin zij 
investeren zich onthouden van corruptie. 
 

Voeding/landbouw Palmolie Ja, o.a. in Indonesië Programme scaling up sustainable 
palm oil Oxfam Novib  

  

Verzekeraars hebben er belang bij dat schending van 
arbeidsrechten, mensenrechten, landrechten en 
ontbossing voorkomen worden. 

Voeding/landbouw Cacao Ja, o.a. in Ghana/Ivoorkust/ 
Nigeria 

Cocoa Oxfam Novib  
Zie ook  
Cocoa-Barometer 

Verzekeraars hebben er belang bij dat schending van 
arbeidsrechten en mensenrechten in productieketens 
voorkomen worden. 

Voeding/landbouw Positie kleine boeren 
in 
ontwikkelingslanden, 
zaden, impact 
klimaatverandering op 
positie van boeren 

O.a. in Uganda, Laos, 
Vietnam, Myanmar, Peru, 
Zimbabwe 

Smallholder-farmers Oxfam Novib   

Vaarwel honger, welkom geweldige 
oogst OxfamNovib 

Sowing diversity = Harvesting 
security Oxfam Novib  

Verzekeraars hebben er belang bij dat bedrijven waarin zij 
investeren bijdragen aan het voorkomen van 
klimaatverandering en het nemen van maatregelen om de 
impact van klimaatverandering te verkleinen. 

https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495049/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495049/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495049/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495049/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495049/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf
https://maketaxfair.net/
https://www.oxfam.org/en/tags/tax-avoidance
https://www.oxfam.org/en/tags/taxation
https://www.money-trail.org/about-us/
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/SPEF/103%20SpecialProj%20Leaflets%20-%20Palmolie%20gewHerdruk%20-%20def%20LoR.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/SPEF/103%20SpecialProj%20Leaflets%20-%20Palmolie%20gewHerdruk%20-%20def%20LoR.pdf
https://www.oxfam.org/en/tags/cocoa
https://www.voicenetwork.eu/wp-content/uploads/2019/07/2018-Cocoa-Barometer.pdf
https://www.oxfam.org/en/tags/smallholder-farmers
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/honger-en-hongersnood/boeren-verslaan-honger-met-eigen-zaden/vaarwel-honger-welkom-geweldige-oogst
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/honger-en-hongersnood/boeren-verslaan-honger-met-eigen-zaden/vaarwel-honger-welkom-geweldige-oogst
https://www.sdhsprogram.org/
https://www.sdhsprogram.org/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Voeding/Landbouw Levensmiddelenindust
rie, supermarkten 

Ja, o.a. in Indonesie, 
Thailand 

Ripe for Change: Ending human 
suffering in supermarket supply 
chains Oxfam Novib (06-2018) 

Onderzoeken Behind the Barcodes 
Oxfam Novib  

Verzekeraars hebben er belang bij dat schending van 
arbeidsrechten en mensenrechten in productieketens 
voorkomen worden. 

Visserij Schaaldieren/garnalen O.a. Vietnam Sustainable and equitable shrimp 
production and value chain 
development in Vietnam Oxfam 
Novib  

Verzekeraars hebben er belang bij dat schending van 
arbeidsrechten en mensenrechten in productieketens 
voorkomen worden. 

Microfinance Social performance, 
client protection 
principles 

  

 

 Social Performance Task Force  

Smart campaign  

Microfinanciering en microkrediet 
als instrument tegen armoede 
Oxfam Novib  

Microfinanciering, mits voldoend aan een aantal 
voorwaarden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
armoedebestrijding. 

Transparantie Transparantie van 
financiële instellingen 
over beleid, doelen en 
impact van beleid, 
investeringskeuzes, 
klachtmechanismes 

Ja, Fair Finance Guide 
International (FFGI) 

A Case Study on Transparency & 
Accountability Eerlijke 
verzekeringswijzer (07-2016)  

Transparantie over o.m. beleggingsbeleid en de uitvoering 
en resultaten van due diligence zijn opgenomen in de 
OESO Richtlijnen en de UNGPs. 

 

Ontwikkelingslanden waar Oxfam Novib kantoren heeft respectievelijk Oxfam opereert en lokale partners heeft: https://www.oxfamnovib.nl/dit-doen-wij/over-oxfam-

novib/landen 

  

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/eerlijk-winkelen/behind-the-barcodes/onderzoek-behind-the-barcodes
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/eerlijk-winkelen/behind-the-barcodes/onderzoek-behind-the-barcodes
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/sustainable-and-equitable-shrimp-production-and-value-chain-development-in-vietnam-(susv)
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/sustainable-and-equitable-shrimp-production-and-value-chain-development-in-vietnam-(susv)
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/sustainable-and-equitable-shrimp-production-and-value-chain-development-in-vietnam-(susv)
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/sustainable-and-equitable-shrimp-production-and-value-chain-development-in-vietnam-(susv)
https://sptf.info/
http://www.smartcampaign.org/
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/mogelijkheden-creeren/microkrediet-en-microfinanciering
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/mogelijkheden-creeren/microkrediet-en-microfinanciering
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/mogelijkheden-creeren/microkrediet-en-microfinanciering
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/277188/160627-transparencyaccountability-report-eerlijke-verzekeringswijzer-final.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/277188/160627-transparencyaccountability-report-eerlijke-verzekeringswijzer-final.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/277188/160627-transparencyaccountability-report-eerlijke-verzekeringswijzer-final.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/dit-doen-wij/over-oxfam-novib/landen
https://www.oxfamnovib.nl/dit-doen-wij/over-oxfam-novib/landen
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World Animal Protection  
 

 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Dierenwelzijn Pluimveehouderij WAP-kantoren in Noord-
Amerika, Latijns-Amerika, 
Europa, Azië.  

Risking animal welfare  Case study 
on investments in chicken and pig 
meat production Eerlijke bankwijzer 
(02-2018)  

Betreft naast vleesproducenten ook de retail en 
fastfoodketens. De intensieve pluimveehouderij brengt 
grote dierenwelzijnsrisico’s met zich mee. Internationale 
standaarden van o.a. de EU en OIE zijn vaak onvoldoende 
om risico’s te mitigeren en worden slecht nageleefd.                              
Daarnaast hebben misstanden zoals stalbranden een 
direct effect op het maatschappelijk draagvlak voor 
investeringen in deze industrie.                                               
Bovendien is er een relatie met andere ESG-onderwerpen, 
zoals natuur & klimaat, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden.                                                                  
Tenslotte vormen bedrijven die zich onvoldoende 
voorbereiden op de eiwittransitie, een langetermijnrisico 
(zie ook FAIRR).  

Dierenwelzijn Varkenshouderij WAP-kantoren in Noord-
Amerika, Latijns-Amerika, 
Europa, Azië. 

Risking animal welfare  Case study 
on investments in chicken and pig 
meat production Eerlijke bankwijzer 
(02-2018)  

Betreft naast vleesproducenten ook de retail en 
fastfoodketens. De intensieve varkenshouderij brengt 
grote dierenwelzijnsrisico’s met zich mee. Internationale 
standaarden van o.a. de EU en OIE zijn vaak onvoldoende 
om risico’s te mitigeren en worden slecht nageleefd.  

Daarnaast hebben misstanden zoals stalbranden een 
direct effect op het maatschappelijk draagvlak voor 
investeringen in deze industrie.  

Bovendien is er een relatie met andere ESG-onderwerpen, 
zoals natuur & klimaat, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden.   

Tenslotte vormen bedrijven die zich onvoldoende 
voorbereiden op de eiwittransitie, een langetermijnrisico 
(zie ook FAIRR). 

https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://www.fairr.org/index/risk-factors-explained/
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/374008/2018-02-praktijkonderzoek-dierenwelzijn.pdf
https://www.fairr.org/index/risk-factors-explained/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Dierenwelzijn Melkveehouderij WAP-kantoren in Europa, 
Azië. 

 Betreft naast melkproducenten ook de zuivelindustrie en 
de retail. De melkveehouderij brengt grote 
dierenwelzijnsrisico’s met zich mee. Internationale 
standaarden ontbreken (EU) of zijn onvoldoende om 
risico’s te mitigeren (OIE) en worden slecht nageleefd.  

Bovendien is er een relatie met andere ESG-onderwerpen, 
zoals natuur & klimaat, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden.   

Tenslotte vormen bedrijven die zich onvoldoende 
voorbereiden op de eiwittransitie, een langetermijnrisico 
(zie ook FAIRR). 

Dierenwelzijn Dieren in toerisme WAP-kantoren in met name 
Azië.  

Checking out  of cruelty  How to end 
wildlife tourism’s holiday horrors 
World Animal Protection  

Richtlijnen van reisbrancheorganisaties (zoals ABTA & 
ANVR) merken bepaalde attracties met wilde dieren aan 
als onacceptabel. (Lid-) reisorganisaties bieden dergelijke 
attracties niet aan – klanten/reizigers waarderen deze 
keuze over het algemeen.  

Reisorganisaties investeren in diervriendelijke attracties en 
tonen aan dat er vraag naar/aanbod van diervriendelijk 
toerisme is. WAP heeft een business model ontwikkeld 
voor het omvormen van dieronvriendelijke attracties naar 
diervriendelijke attracties; goed zorgen voor dieren loont.  

WAP voert iedere 2-3 jaar opiniepeilingen uit via KANTAR/ 
TNS om de verandering in houding tov attracties met 
wilde dieren inzichtelijk te maken. Wereldwijd is het 
percentage respondenten dat attracties met wilde dieren 
OK vindt sterk gedaald. Tussen 2014 en 2019 is het 
percentage dat olifantenritten acceptabel vindt gedaald 
van 53% naar 41% (voor NL ligt dit percentage in 2019 nog 
veel lager - 21%). Vergelijkbare trends zijn zichtbaar voor 
bijv zwemmen met dolfijnen & shows/selfies met wilde 
dieren.  

https://www.fairr.org/index/risk-factors-explained/
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/au_files/checking_out_of_cruelty_wildcru_edited_0.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/au_files/checking_out_of_cruelty_wildcru_edited_0.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/au_files/checking_out_of_cruelty_wildcru_edited_0.pdf
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Dierenwelzijn Bont WAP-kantoren in Europa.   Betreft bedrijven in de kledingindustrie. De volgende EU-
richtlijnen en -verordeningen zijn relevant voor 
investeerders:  

- Honden- en kattenbont  

- Zeehondenbont  

Steeds meer landen stellen fokverboden in.  

Disaster resilience and 
response 

Dieren in rampsituaties WAP-kantoren in Latijns-
Amerika, Afrika, Azië.  

 Met name relevant voor bedrijven in de voedselketen: 
rampen hebben grote gevolgen voor dieren in de vee-
industrie, bijvoorbeeld door overstromingen. Preventieve 
maatregelen zijn van belang de risico’s te mitigeren.  

Klimaat/voeding/ 
landbouw 

Eiwittransitie WAP-kantoren in Noord-
Amerika en Europa.  

 Bij veel investeringen in de voedselindustrie is er een 
relatie met andere ESG-onderwerpen, zoals natuur & 
klimaat. Consumenten zijn zich hier in toenemende mate 
van bewust en passen hun bestedingspatronen aan.   

Daarnaast vormen bedrijven die zich onvoldoende 
voorbereiden op de eiwittransitie, een langetermijnrisico 
(zie ook FAIRR). 

Visserij Ghost gear Wereldwijd.  The Global Ghost Gear Initiative 
Creating a sea change:  towards 
ghost-gear-free sea World Animal 
Protection  

Het vistuig dat wordt gebruikt in de visserij brengt grote 
risico’s met zich mee voor het dierenleven in de oceanen.  

De misstanden die hiermee gepaard gaan (walvissen, 
zeehonden, schildpadden, etc. verstrikt in vistuig) leiden 
daarnaast tot  maatschappelijke onrust.  

 

Landen waar World Animal Protection kantoren heeft: 

Australië, Canada, China, Costa Rica, Brazilië, Denemarken, India, Kenia, Nederland, Nieuw-Zeeland, Thailand, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Daarnaast heeft 
World Animal Protection een groot netwerk aan organisaties wereldwijd. Voor meer informatie en gegevens kunt u contact opnemen met het Nederlandse kantoor.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1007
https://www.fairr.org/index/risk-factors-explained/
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/ghost_gear_initiative_lores.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/ghost_gear_initiative_lores.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/ghost_gear_initiative_lores.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.au/sites/default/files/ghost_gear_initiative_lores.pdf
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Amnesty International  
 

 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Bedrijven en 
mensenrechten 

Olie, gas, mijnbouw, 
toerisme in bezette 
gebieden, palmolie, 
censuur, cyber 
security, 
wapenproductie 

Op elk genoemd thema zijn 
het Internationaal 
Secretariaat van Amnesty 
International en Amnesty 
International secties 
wereldwijd actief in 
samenwerking met lokale 
partners 
 
 
 

A criminal enterprise? Shell’s 
involvement in human rights 
violations in 
Nigeria in the 1990s: 
 
The toxic truth - about a comp 
any called Trafigura, a ship called 
the Probo Koala, and the dumping 
of toxic waste in Côte d’Ivoire:  
 
The great palm oil scandal - Labour 
abuses behind big brand names: 
 
Time to recharge - corporate action 
and inaction to tackle abuses in 
the cobalt supply chain: 
 
Mountain of trouble - human rights 
abuses continue at Myanmar’s 
Letpadaung mine: 
 
Assessing the response of insurance 
companies to severe human rights 
abuses in the extractives sector  

Online Tourism Companies doing 
business in the settlements.  

Outsourcing responsibility: human 
rights policies in the defence sector  

Schendingen van mensenrechten creëren risico's voor 
beleggers. Met name beleggers in bedrijven die werkzaam 
zijn in hoog-risico-sectoren als olie, palm olie en 
mijnbouw. 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/11/A-criminal-enterprise.pdf?x45368
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/11/A-criminal-enterprise.pdf?x45368
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/11/A-criminal-enterprise.pdf?x45368
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/11/A-criminal-enterprise.pdf?x45368
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR310022012ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR310022012ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR310022012ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR310022012ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/12/the_great_palm_oil_scandal_lr.pdf?x45368
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/12/the_great_palm_oil_scandal_lr.pdf?x45368
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6273952017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6273952017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6273952017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-4-online-tourism-companies-doing-business-in-the-settlements/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-4-online-tourism-companies-doing-business-in-the-settlements/
https://www.amnesty.org/en/documents/act30/0893/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/act30/0893/2019/en/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Bedrijven en 
mensenrechten 

Access to Remedy  Injustice Incorporated - Corporate 
abuses and the human right to 
remedy:  
Mountain of trouble human rights 
abuses continue at myanmar’s 
letpadaung mine  
 
Injustice incorporated corporate 
abuses and the human right to 
remed 
 
Creating a paradigm shift:  Legal 
solutions to improve access to 
remedy for corporate human rights 
abus 
 

Verzekeraars hebben de rol om benadeelden van 
schending van mensenrechten in investeringsketens 
herstel en/of verhaal te bieden of toegang daartoe. 

Bedrijven en 
mensenrechten 

Corporate Crimes International Corporate 
Accountability Roundtable 
(ICAR) 

The Corporate Crimes Principles:  Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen. 

Bedrijven en 
mensenrechten 

Human Rights Due 
Diligence 

 The OECD’s draft Due Diligence 
Guidance for Responsible Business 
Conduct (draft 2.1) 

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Bedrijven en 
mensenrechten 

Landrechten   Indigenous Peoples 
  

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Bedrijven en 
mensenrechten 

Klimaatverandering  Climate Change 
 
Failure to act swiftly on climate 
change risks human rights violation 
on massive scale 

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Mensenrechten-
verdedigers 

  The deadly cost of defending the 
environment  

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3070372017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3070372017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3070372017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3070372017ENGLISH.PDF
http://www.commercecrimehumanrights.org/wp-content/uploads/2016/10/CCHR-0929-Final.pd
https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR3056702017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR3056702017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR3056702017ENGLISH.PDF
file:///C:/Users/Wendy.Mulder/Documents/werkgroep%204/NGO%20expertise%20en%20partners/HYPERLINK%20%22https:/www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/%22%20https:/www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/failure-to-act-swiftly-on-climate-change-risks-human-rights-violation-on-massive-scale/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/failure-to-act-swiftly-on-climate-change-risks-human-rights-violation-on-massive-scale/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/failure-to-act-swiftly-on-climate-change-risks-human-rights-violation-on-massive-scale/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/the-deadly-cost-of-defending-the-environment/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/the-deadly-cost-of-defending-the-environment/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Veiligheid en 
mensenrechten 

Surveillance . 
 

‘We will find you, anywhere’ - The 
global shadow of 
Uzbekistani surveillance:  

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Discriminatie   Discrimination  Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

LGHBTI-rechten   LGBTI rights  Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Vrijheid van 
meningsuiting 

  Freedom of Expression   Verzekeraars hebben belang bij het opereren in een 
omgeving waarin mensenrechten worden gerespecteerd. 

Detentie, marteling en 
‘verdwijningen’ 
 

  Detention and imprisonment 
 
Torture 
 
Enforced Disappearances 

Verzekeraars hebben belang bij het opereren in een 
omgeving waarin mensenrechten worden gerespecteerd. 

Doodstraf   Death Penalty  Verzekeraars hebben belang bij het opereren in een 
omgeving waarin mensenrechten worden gerespecteerd. 

Gewapend conflict en 
wapencontrole 

  Arms Control 
 
Yemen: Three years on, US and UK 
arms supplies to Saudi Arabia-led 
coalition are devastating civilian 
lives 

Verzekeraars hebben de rol om schending van 
mensenrechten in investeringsketens te voorkomen, 
mitigeren en/of te herstellen 

Internationale 
rechtsspraak 

  International Justice  Verzekeraars hebben belang bij het opereren in een 
omgeving waarin mensenrechten worden gerespecteerd. 

 

Onderzoeken en publicaties van Amnesty International over Bedrijven & Mensenrechten en ‘Corporate Accountability’ zijn te vinden via 
https://www.amnesty.org/en/search/?q=&sort=date&issue=1573&issue=1575 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6259742017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6259742017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6259742017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/torture/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/yemen-three-years-on-us-and-uk-arms-supplies-to-saudi-arabia-led-coalition-are-devastating-civilian-lives/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/yemen-three-years-on-us-and-uk-arms-supplies-to-saudi-arabia-led-coalition-are-devastating-civilian-lives/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/yemen-three-years-on-us-and-uk-arms-supplies-to-saudi-arabia-led-coalition-are-devastating-civilian-lives/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/yemen-three-years-on-us-and-uk-arms-supplies-to-saudi-arabia-led-coalition-are-devastating-civilian-lives/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/international-justice/
https://www.amnesty.org/en/search/?q=&sort=date&issue=1573&issue=1575


 

13 

 

Natuur & Milieu  
 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Energie Energietransitie: Wind, 

kolen, zon, waterstof, 
biomassa 

EEB:European 
Environmental Bureau is 
Europa’s grootste netwerk 
van milieu-organisaties. 
Ongeveer 140 milieu-
organisaties uit 30 landen 
staan voor duurzame 
ontwikkeling, 
milieurechtvaardigheid en 
participerende democratie. 
N&M is medeoprichter en 
heeft 5 jaar in het bestuur 
gezeten. 

Factsheet wind op zee : 
economische aspecten  
 
Duurzaamheidskaders 
waterstofgebruik in de industrie 
 

Het klimaatakkoord van Parijs en in navolging daarop de 
plannen en akkoorden op landelijk niveau hebben grote 
gevolgen voor investeringen en rendement voor de 
energievoorziening/opwekking.  

Klimaatverandering Co2 reductie CAN Europe: Climate Action 
Network (CAN). Met meer 
dan 140 lidorganisaties in 
meer dan 30 landen, 
 
ECOS is the only 
environmental organisation 
worldwide specialised in 
standardization 
 
Carbonmarketwatch.org 

On a green line to standards: ECOS 
annual report  

Proposal (European) Commission 
legislative proposals on sustainable 
finance 

Practitioner’s guide for local  
 Stakeholder consultation 
How to ensure adequate public 
participation in climate mitigation 
actions 
 
 

De Europese wetgeving en de ontwikkeling van de 
‘groene’ taxonomie heeft grote gevolgen voor het 
interpreteren van (nieuwe) wet- en regelgeving. Het 
beprijzen (in welke vorm dan ook) van Co2 voor industrie 
heeft grote gevolgen voor investeringen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/10/Factsheet-enomonie-Zeekracht.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/10/Factsheet-enomonie-Zeekracht.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2018/05/Notitie-duurzaamheidskaders-waterstofgebruik-in-de-industrie.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2018/05/Notitie-duurzaamheidskaders-waterstofgebruik-in-de-industrie.pdf
https://ecostandard.org/wp-content/uploads/2019/05/ECOS-ANNUAL-REPORT-2018.pdf
https://ecostandard.org/wp-content/uploads/2019/05/ECOS-ANNUAL-REPORT-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/PRACTITIONERS-GUIDE-FOR-LOCAL-STAKEHOLDER-CONSULTATION-OF-CLIMATE-MITIGATION-ACTIONS-ENGLISH-FINAL-PRINT.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/PRACTITIONERS-GUIDE-FOR-LOCAL-STAKEHOLDER-CONSULTATION-OF-CLIMATE-MITIGATION-ACTIONS-ENGLISH-FINAL-PRINT.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/PRACTITIONERS-GUIDE-FOR-LOCAL-STAKEHOLDER-CONSULTATION-OF-CLIMATE-MITIGATION-ACTIONS-ENGLISH-FINAL-PRINT.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/PRACTITIONERS-GUIDE-FOR-LOCAL-STAKEHOLDER-CONSULTATION-OF-CLIMATE-MITIGATION-ACTIONS-ENGLISH-FINAL-PRINT.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/PRACTITIONERS-GUIDE-FOR-LOCAL-STAKEHOLDER-CONSULTATION-OF-CLIMATE-MITIGATION-ACTIONS-ENGLISH-FINAL-PRINT.pdf
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 

Voedsel  & 
biodiversiteit 

Eiwittransitie, 
biomassa 

IUCN: International Union 
for Conservation of Nature, 
‘s werelds grootste en 
oudste unie voor 
natuurbescherming. IUCN 
verenigt de ervaring, kennis 
en netwerk van 1.300 
overheden,maatschappelijk
e organisaties en bedrijven 
en ruim 15.000 
wetenschappers. IUCN is de 
wereldwijde autoriteit op 
het gebied van de status 
van de natuur en de 
benodigde 
beschermingsmaatregelen. 
Wij werken met hen samen 
aan de bossen (biomassa), 
Sustainable Development 
Goals (SDG’s) en 
klimaatveranderingsvraagst
ukken. 

De rol van biomassa in een 
duurzame economie 
 

Bij veel investeringen in de landbouw en de 
voedselindustrie is er een relatie met andere ESG-
onderwerpen, zoals natuur & klimaat. Consumenten zijn 
zich hier in toenemende mate van bewust en passen hun 
bestedingspatronen aan.   

Daarnaast vormen bedrijven die zich onvoldoende 
voorbereiden op de eiwittransitie, een langetermijnrisico 
(zie ook FAIRR). 

Mobiliteit Duurzaam transport, 
brandstoffen, 
personenvervoer 

T&E: Transport & 
Environment 
vertegenwoordigt 50 
organisaties uit 26 landen, 
meestal milieugroeperingen 
en campagnevoerders die 
werken aan een duurzaam 
vervoersbeleid op 
nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. N&M zit 
reeds 10 jaar in het bestuur 
 

Een heldergroene visie op 
duurzame brandstoffen  
 

De manier waarop wij personen en goederen vervoeren 
staat, in ieder geval in de westerse wereld, onder druk van 
emissies (CO2, NOx (stikstof) PM10 (fijnstof). 
Investeringen in infrastructuur, vastgoed en mobiliteit 
krijgen hier steeds vaker mee te maken. Bedrijven en 
consumenten worden voor de keuze gesteld en overheden 
gaan emissies steeds zwaarder belasten of verbieden. 

https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/08/NM-position-paper-Biomassavisie.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/08/NM-position-paper-Biomassavisie.pdf
https://www.fairr.org/index/risk-factors-explained/
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2015/08/nm_rapport_duurzame_brandstoffen_v2.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2015/08/nm_rapport_duurzame_brandstoffen_v2.pdf
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Circulaire economie     
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Pax  
 

 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Humanitaire 
ontwapening 

Verboden en 
controversiële wapens 
en wapenhandel, 

Ja, ook via diverse coalities: 
 
International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, 
 
International Campaign to 
Ban Landmines, 
 
International Network on 
Explosive Weapons 
 
Cluster Munition Coalition 
 
Stop Explosive Investments 
 

Humanitarian Disarmament-
Publications  
 

Verboden en controversiële wapens en wapenhandel 
dragen bij aan grove mensenrechtenschendingen en 
conflict. Investeringen hierin brengen dus ook risico’s mee 
voor beleggers. 

Natuurlijke 
Hulpbronnen, conflict 
en mensenrechten 

Mijnbouw Ja, lokale partners in 
bijvoorbeeld Colombia, 
DRC, Iraq, Zuid Soedan 

Eerlijke verzekeringswijzer Case 
study: Assessing the response of 
insurance companies to severe 
human rights abuses in the 
extractives sector 
 

Hoge risico sector en landen mbt mensenrechten 
schendingen en conflict. Investeringen hierin brengen dus 
ook risico’s mee voor beleggers. 

Internationale 
standaarden 

Access to Remedy Ja, Colombia en Zuid-
Soedan 

 Een relevant thema bij alle negatieve impacts en één van 
de drie pijlers van de UNGPs 

 Human Rights Due 
diligence 

   

http://www.icbl.org/
http://www.icbl.org/
http://www.inew.org/
http://www.inew.org/
http://www.stopclustermunitions.org/
http://www.stopexplosiveinvestments.org/
https://www.paxforpeace.nl/our-work/themes/humanitarian-disarmament/publications
https://www.paxforpeace.nl/our-work/themes/humanitarian-disarmament/publications
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494469/2018-06-report-case-study-human-rights-in-extractives-fair-insurance-guidev2.pdf
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Save the Children  
 
 

Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Expertise 
kinderrechten 
 
Programma’s rond 
bescherming 
kinderrechten, ook in 
samenwerking met 
bedrijven 

Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van 
het Kind 

 General Comment No. 16 (2013) on 
State obligations regarding the 
impact of business on children’s 
rights 
 

Samenwerkingsmogelijkheden met verzekeraars, en  
bedrijven waarin zij beleggen, bij een bottom up 
approach voor het opzetten van concrete projecten om 
kinderrechtenschendingen ‘on te ground’ te voorkomen 
of te mitigeren 

Kinderrechten en 
bedrijven 

Children’s Rights & 
Business Principles 
(CRBP’s) 
Children’s Rights 
Impact Assessments 
 

CCR CSR in Azië 
http://www.ccrcsr.com/ 

Children’s Rights and Business 
Principles (the Principles) 
 

Een nadrukkelijke kinderrechtenfocus binnen het 
investeringsbeleid op basis van de CRBP’s kan zorgen voor 
voorkomen of mitigeren van impact op kinderrechten 
door bedrijven waarin wordt geïnvesteerd 
 

Klimaatverandering Klimaatadaptatie 
Disaster Risk 
Reduction (DRR) 
Programmes 

Bangladesh / India 
Sri Lanka / Fillipijnen / 
Armenie / Georgie 

UNDRR: What is Disaster Risk 
Reduction? 
 
Disaster Risk Reduction (DRR) Save 
the children  

Green Bonds en Climate Impact Bonds kunnen bijdragen 
aan klimaatmitigatie en  - adaptatie 

Kinderarbeid / 
Leefbaar Loon /Decent 
Work 

Voorkomen en 
beperken van 
armoede gezinnen 
Kinderen begeleiden 
naar educatie, 
jeugdprogramma’s, 
vocational training, 
inclusief life skills 
trainingen 
Verbeteren 
werkomstandigheden 
ouders met zorgtaken 

O.a. China, India, Vietnam, 
Ivoorkust, Mali, Oeganda, 
Jordanie 

ILO Conventions and 
Recommendations on child labour 
 
bijvoorbeeld: 
A look into the child labour 
monitoring and remediation system 
(clmrs) 
 

Naleving van het Internationaal Verdrag voor de Rechten 
van het Kind en ILO Conventies no. 138 en no. 182 kan 
leiden tot het voorkomen van kinderarbeid in de 
waardeketens van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd 

 
Child Labour Monitoring and Remediation Systems 
(CLMRS) kunnen leiden tot het identificeren van 
kinderarbeid en het begeleiden van kinderen naar school 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/general-comment-no-16-2013-state-obligations-regarding-impact-business-childrens-rights
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/general-comment-no-16-2013-state-obligations-regarding-impact-business-childrens-rights
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/general-comment-no-16-2013-state-obligations-regarding-impact-business-childrens-rights
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/general-comment-no-16-2013-state-obligations-regarding-impact-business-childrens-rights
http://childrenandbusiness.org/
http://childrenandbusiness.org/
https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/cross-thematic-areas/disaster-risk-reduction-drr
https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/cross-thematic-areas/disaster-risk-reduction-drr
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
https://cocoainitiative.org/news-media-post/a-look-into-the-child-labour-monitoring-and-remediation-system-clmrs/
https://cocoainitiative.org/news-media-post/a-look-into-the-child-labour-monitoring-and-remediation-system-clmrs/
https://cocoainitiative.org/news-media-post/a-look-into-the-child-labour-monitoring-and-remediation-system-clmrs/
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Voedsel 
 
 

Voedselzekerheid en -
veiligheid, duurzame 
productie, eerlijke 
verdeling en 
voorkomen van 
ondervoeding 
 

Diverse landen, waaronder 
Nigeria, Mali, Oeganda, 
Burkina Faso, Ethiopië, 
Niger, India 

 Positieve engagement naar bedrijven betrokken bij 
voedselproductie en -verdeling, waarin wordt 
geïnvesteerd 
Verkenning van mogelijkheden van impact investment 
 

Sociale en 
economische 
empowerment 
 

Opleiding, toewerken 
naar fatsoenlijk werk 

Mali, Malawi, Niger, India, 
diverse Aziatische landen 

CCR CSR in Azië  
 

Onderdeel van engagement met bedrijven, bijvoorbeeld 
in maakindustrie, waarin wordt geïnvesteerd 

Gezondheidszorg 
 

Algemene 
gezondheidszorg, 
Voorkomen sterfte 
moeders en kinderen 
 

Bijvoorbeeld in Somalie, 
Zambia, India 

 Engagement gericht op “access to medicine” 

Seksuele en 
reproductieve 
gezondheidszorg 
 
 

Voorlichting en 
toegang tot zorg 

Malawi, Mozambique, 
Zambia, Z-Afrika 

 Engagement gericht op “access to health” 
 

Marketing door 
bedrijven 

Misleidende reclame, 
schending van WHO 
Code Breast Milk 
Substitutes 
 

 Acccess to Nutrition, BMS ranking Engagement of evt. uitsluiten van bedrijven die 
(stelselmatig) WHO Code BMS schenden 

Landbouw Cacao, thee, koffie, 
palmolie, katoen, 
vanille, etc 

Ivoorkust, Sri Lanka, 
Dominicaanse Republiek, 
Madagascar 

 Voorkomen en verminderen van risico’s op 
kinderrechtenschendingen in de waardeketens van 
bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld door 
een Children’s Rights Impact Assessment 
Specifieke aandacht voor kinderarbeid, gebruik 
gevaarlijke gereedschappen, zwaar werk, gebruik 
chemicaliën  

 

http://www.ccrcsr.com/
https://www.accesstonutrition.org/bms-ranking
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Thema of sector Sub-onderwerp Internationale partners  Relevante publicaties  Relevantie onderwerp voor verzekeraars 
Kinderrechten en 
delfstoffen 

Bijv. goud, kobalt, 
mica. Naast risico’s op 
kinderarbeid ook 
risico’s op schending 
andere kinderrechten 
zoals ontvallen 
onderwijs door verlies 
van land, 
milieuverontreiniging, 
onveiligheid door 
industrie, particuliere 
veiligheidstroepen 

Oeganda, Latijns-Amerika  Voorkomen en verminderen van risico’s op 
kinderrechtenschendingen in de mijnbouw waarin wordt 
geïnvesteerd, bijvoorbeeld door een Children’s Rights 
Impact Assessment 
 

 

 


