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Beleggen in 
mijnbouwbedrijven

Wat zijn mijnbouw
bedrijven? 

Wat zijn de problemen? 

De mijnbouw houdt zich bezig met het 

winnen van gesteenten en mineralen 

voor menselijk gebruik. Het gaat om 

onder andere aluminium, bauxiet, 

goud, ijzer, kobalt, koper, 

platina, tin en zilver.

Conflicten over 

land en eigendom 

Onveilige arbeidsomstandig

heden en kinderarbeid

Milieuschade en gezondheid Omkoping en 

corruptie

Hoe past mijnbouw 
binnen ons beleid?
ABP heeft speciaal aandacht voor mensen

rechten in sectoren waarin zich vaak proble

men voordoen, waaronder de mijnbouw. 

Wij verwachten van bedrijven dat ze zich 

houden aan internationale richtlijnen over 

hoe bedrijven moeten omgaan met mensen

rechten. Dat zijn:

• de Guiding Principles on Business and

Human Rights van de Verenigde Naties;

• de regels voor grote bedrijven van de

Organisatie voor Economische Samen

werking en Ontwikkeling (OESO).

Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven 

moeten voorkomen dat ze de rechten van 

werknemers of de lokale bevolking aantasten 

en zorgvuldig moeten omgaan met klachten.

Waar komen ze vandaan?
Mijnbouw komt in de hele wereld voor. 

Voor sommige delfstoffen geldt dat ze 

geconcentreerd zijn in slechts enkele 

landen. De aanwezigheid van schaarse 

delfstoffen en (buitenlandse) mijnbouw

bedrijven kan bijdragen aan problemen 

rondom mensenrechten en milieu. 

Bron: British Geological Survey (2018) World mineral production 2012 – 2016.

• Meer dan 25% van de wereldwijde productie.
•• Meer dan 50% van de wereldwijde productie. 
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https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/themes/human-rights.htm
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Inzicht leidt tot 
verbetering
Transparantie over de prestaties op 

het gebied van mensenrechten spoort 

bedrijven aan tot verbetering. De Corpo

rate Human Rights Benchmark (CHRB) 

vergelijkt de mensenrechtenprestaties 

van ruim 195 beursgenoteerde  

bedrijven in onder andere de mijnbouw. 

ABP stond in 2017 aan de wieg van de 

index. We zien dat de jaarlijkse publica

tie het bewustzijn van bedrijven vergroot 

en ze aanspoort om serieus werk te 

maken van mensenrechten. Er wordt 

gekeken naar onder andere salarissen, 

werktijden, veiligheid, kinderarbeid en 

hoe bedrijven omgaan met beschuldi

gingen van mensenrechtenschendingen. 

Verantwoord 
kobalt 
Kobalt is een onmisbare grondstof voor 

batterijen en accu’s in bijvoorbeeld 

mobiele telefoons en elektrische auto’s. 

Door het toegenomen belang van kobalt 

groeit de aandacht voor het bestrijden 

van kinderarbeid bij de winning ervan. 

ABP bracht in 2016 een samenwerking 

van grote beleggers tot stand voor het 

tegengaan van kinderarbeid in Congo, 

waar 60% van de wereldwijde productie 

vandaan komt. We oefenen druk uit op 

grote elektronica, auto, en batterij

producenten. Apple vermeldt inmiddels 

alle kobaltsmelters waarmee het bedrijf 

zaken doet. Renault en VW kondigden 

in 2018 controles van leveranciers aan.

Hoeveel belegt ABP in de mijnbouw? 

Dat is 0,7% van het totale 
vermogen van ABP

*€ 3,3
MILJARD

Beleggen, verkopen of verbeteren
ABP beoordeelt alle bedrijven waarin we via 

aandelen of obligaties kunnen beleggen op 

rendement, risico, kosten én of ze duur

zaam en verantwoord te werk gaan. Met 

bedrijven die achterblijven gaan we in 

gesprek, of we verkopen onze belegging.1

Voor elke bedrijfstak hebben we aparte  

criteria, die rekening houden met de  

specifieke risico’s die in de sector spelen. 

Wat vragen wij?
Afhankelijk van de situatie, kunnen wij van 

mijnbouwbedrijven het volgende vragen: 

• Ontwikkel een beleid voor mensenrechten.

• Laat zien dat je je bewust bent van de

risico’s en voer controles uit.

• Stel een klachtenprocedure in voor

werknemers, omwonenden en andere

betrokkenen.

• Neem bij incidenten actie om problemen

op te lossen, de gevolgen te beperken en

de kans op herhaling te verkleinen.

Dat bedrijven respect tonen voor mensen

rechten is niet alleen vanuit sociaal 

oogpunt belangrijk. Bedrijven die hier 

bewust mee omgaan, lopen minder kans 

op boetes en hoge juridische kosten,  

reputatieschade en het stilleggen van de 

bedrijfsactiviteiten. Dat verkleint de beleg

gingsrisico’s en draagt daarmee bij aan een 

beter rendement op onze beleggingen. 

Meer informatie? Zie ons verslag. 

1.  We noemen dit het insluitingsbeleid. Eind 2019 
hadden we ruim 10.000 bedrijven waarin we via 
aandelen of obligaties kunnen beleggen beoor
deeld.

ABP gebruikt haar invloed 
ABP gaat kritische gesprekken aan met de 

mijnbouwbedrijven waarin we beleggen, 

vaak samen met andere grote beleggers: 

• In 2019 kwam een samenwerking tot

stand tussen ABP en andere beleggers,

de Verenigde Naties en de mijnbouw

sector om te komen tot een systeem van

wereldwijde, onafhankelijke veiligheids

inspecties. Dit nadat er honderden doden

waren gevallen bij een dambreuk in

Brazilië.

• Binnen het convenant voor Inter

nationaal Maatschappelijk Verantwoord

Beleggen (IMVB) richten we ons op

arbeids en mensenrechten in onder 

andere de mijnbouw. Een beperkt  

aantal pensioenfondsen went bovendien 

samen invloed aan om concrete ver

beteringen te realiseren bij een groot 

internationaal mijnbouwbedrijf.

• In de mijnbouwsector zijn we in gesprek

met tien bedrijven die het

laagste scoren (onderste

30%) in de Corporate

Human Rights

Benchmark.

* per 31122019, uitsluitend aandelen

https://www.corporatebenchmark.org/
https://www.abp.nl/duurzaam-en-verantwoord-jaarverslag
https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/

