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Wat met de bank- en verzekeringssector? 

Pensioenfondsen, levensverzekeringen, spaarrekeningen, beleggingsfondsen enz.: die verschillende « financiële 
producten » bestaan uit aandelen (beursmarkt), obligaties (leningen van staten of bedrijven aan rechtspersonen) of 
leningen. Achter die investeringen zitten activiteitensectoren die rechtstreeks of onrechtstreeks met biodiversiteit te 
maken hebben, waaronder met name de meeste voedingsmiddelenindustrieën, detergenten, cosmetica, biogebaseerde 
producten enz. 

Een financieel product is indirect afhankelijk van de ecosysteemdiensten die nodig zijn voor de sectoren die van de 
directe investeringen ervan profiteren. Het is indirect verantwoordelijk voor de potentiële impact en druk op de 
biodiversiteit die door die verschillende sectoren veroorzaakt worden. Zo is een bank die ervoor kiest om te 
investeren in een bedrijf dat biotechnologieën ontwikkelt of plantaardige olie produceert, indirect verantwoordelijk 
voor zowel de positieve als de negatieve impact die gepaard gaat met die nieuwe technologie of voor de negatieve 
impact indien het beheer van de olieproductie niet ‘duurzaam’ is. Daarbij, moet men rekening houden van de risico’s 
verbonden met de diverse speculaties (onder 
andere over landbouwgrondstoffen …). 

Wat zijn de risico’s voor banken en 
verzekeringen? 

De analyse van de risico’s die de aantasting 
van de biodiversiteit oplevert voor de 
financiële sector, is een recente discipline. Er 
werden reeds verschillende risicocategorieën 
geïdentificeerd, zoals blijkt uit het schema 
hiernaast. Die risico’s in cijfers proberen om 
te zetten, is een moeilijke oefening. Volgens 
« The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - TEEB »i zouden het verlies aan 
biodiversiteit en de aantasting van de 
ecosystemen evenwel tot 7,5% van het 
mondiale BBP per jaar kunnen kosten. 
 
      Schematic illustrating finance sector impacts and dependencies on BESii. Bron: Mulder & Koellner (2011) 

 
De bank- en verzekeringssector zelf voelt zich meer en meer 
betrokken bij deze problematiek, zoals aangetoond wordt in een 
rapport in opdracht van de Verenigde Natiesiii. (Zie figuur hiernaast). 
Door de invoering van duurzaamheidscriteria met inbegrip van 
biodiversiteit om hun financiële producten te selecteren en te 
evalueren, zouden banken en verzekeringen een aanzienlijke 
invloed op de markt kunnen uitoefenen ten gunste van de 
biodiversiteit. Pogingen daartoe zijn reeds gedaan. Dat is het geval 
met ASN Bank, die onder meer de aantasting van de natuurlijke 
habitats als selectiecriterium voor zijn investeringen opneemt. 

“ASN Bank therefore approves those companies and institutions that do not pose a threat to biodiversity with their 
activities and within their sphere of influence, or that satisfy the assessment guidelines”iv. 

                                                           
i http://www.teebweb.org/ 
ii BES = Biodiversiteit en ecosysteemdiensten (Biodiversity and Ecosystem Services) 
iii UNEP. CEO Briefing. Demystifying materiality: hardwiring biodiversity and ecosystem services into finance. Octobre 2010 
iv ASN Bank. “ASN Bank Issuepaper on Biodiversity”. http://www.asnbank.nl/common/blob/blob.aspx?id=19083 


