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winnaar van de ASN Bank Wereldprijs 2018. Zij ontwikkelde een
technologie om microstructuren
te printen, vergelijkbaar met
haaienhuid. Een coating met deze
microstructuren op een vliegtuig,
trein of schip vermindert de
wrijvingsweerstand, bespaart brandstof en verlaagt de CO2-uitstoot.
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‘V

oor Qlayers geldt: we printen nog steeds
op heel kleine schaal. In mijn droom
veroveren en verduurzamen we de
wereld! Met de eerste printkop die grote
oppervlaktes kan coaten kunnen we – letterlijk – meters
gaan maken. Met onze betrekkelijk kleine innovaties
kunnen we veel betekenen, een verschil maken.
Ik droom over de ideale wereld. Die is volledig circulair;
iedereen wekt er zijn eigen energie op. We hebben
ruilhandel, jouw appels of dienst voor mijn energie, alles
geregeld door algoritmes; iedereen produceert en
consumeert. Minder materialistisch, iets kopen wordt
een zeldzaamheid. Ja, je koopt meer diensten, zoals de
leasefiets die ik nu heb. Mensen willen steeds vrijer zijn,
je zult steeds meer kleine bedrijven krijgen. Die benutten hun hele potentieel, doordat ze heel erg werken
vanuit eigen kracht: je zet jouw resources in voor de
maatschappij.’
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Focus

KOELERE STAD
De groene woontoren Bosco
Verticale van architect Stefano
Boeri: acht kilometer aan
waterleidingen voedt de
groene balkons in de woontoren in Milaan. ‘Wereldwijd
kreeg het project veel aandacht als prachtig voorbeeld
van natuurinclusief bouwen’,
zegt Jelle de Jong. ‘Het is een
manier van bouwen waarbij
natuur en woningbouw integreren. Dankzij onder andere
Italiaanse pioniers is die sterk
in opkomst, ook in Nederland.’
De Jong is directeur van IVN,
de organisatie die Nederland
wil vergroenen. ‘We hebben
in steden te maken met een
bevolkingsgroei, terwijl de
biodiversiteit er afneemt.
In 2050 woont wereldwijd
75 procent van de mensen in
steden. Samen moeten we op
zoek naar een nieuwe balans.
Biodiversiteit en natuur
zorgen ervoor dat steden
enkele graden koeler worden.
En het groen in de stad absorbeert fijnstof. Natuurinclusief
bouwen doen we om de
natuur te redden, maar ook
voor onszelf.’
ASN Bank – als maatschappelijk partner van IVN – verbindt
zich de komende twee jaar
aan het IVN-project Natuur in
de buurt. Iedereen kan bijdragen. ‘Met kleine ingrepen
creëer je al biodiversiteit rond
je huis. Wees niet te netjes in
je tuin; laat compost liggen of
het onkruid ongemoeid. Dan
krijgt dat rondscharrelende
egeltje misschien weer een
kans’, zegt Jelle. De natuur
houdt van diversiteit, niet van
uniformiteit.

•
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Opinie en Dialoog

GOED NIEUWS

MOOIE CIJFERS
CONSUMENTENBOND

BUDGETTIPS VOOR
STUDENTEN

In juni publiceerde de Consumentenbond
een onderzoek naar de klanttevredenheid
bij banken. 14.000 consumenten beoordeelden hun bank op service, kosten,
persoonlijk contact en internet- en mobiel
bankieren. De Volksbank-merken RegioBank, ASN Bank en SNS kwamen er goed
uit. RegioBank (9,3) en ASN Bank (9,1)
kregen de hoogste rapportcijfers. Daarna
volgden Triodos Bank (8,9), Knab (8,9),
SNS (8), Rabobank (7,2) ABN AMRO (6,9)
en ING (6,7). ASN Bank scoorde verder een
8,5 voor internet- en mobiel bankieren,
7,8 voor kosten en 8,4 voor service.
Hartelijk dank aan de klanten die ons deze
mooie cijfers hebben gegeven!

ZO VERMINDER
JIJ JE PLASTICAFVAL
Jaarlijks produceren we 22 kilo plasticafval per persoon. Dat
zijn bijna duizend halveliterflesjes, een enorme hoeveelheid plastic. Maar waar gebruiken we al dat plastic
voor? En hoe kunnen we ons plasticafval vermin
deren? Op asnbank.nl/zo-maakt-geld-gelukkig
kun je je plasticgebruik vergelijken met de vier
gezinnen die hun plasticafval een week lang
opspaarden. En lees hier ook de praktische
tips van Nicky Kroon van het Zero Waste
Project.

Meeste ASN-klanten
scheiden plastic

Meer dan dertigduizend klanten beantwoordden
onlangs onze vraag: hoe help jij mee om het plasticprobleem op te lossen? Klanten konden één optie
invullen. Sommige klanten namen contact op
om te melden dat ze zeker meer
dan één soort actie ondernemen in de strijd
tegen plastic.

53%

Ik scheid mijn
plasticafval

12%

Ik raap regelmatig
zwerfplastic op

30%
4%

Ik koop zoveel mogelijk
producten zonder plastic

Producenten en overheid
zijn verantwoordelijk
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Yes, je gaat studeren! Een nieuwe
opleiding, een nieuwe stad en
misschien zelfs een eigen woonruimte. Voor het eerst sta je helemaal op eigen benen. Maar hoe
overleef je dat financieel? Wat
moet je regelen en hoe kun je als
student besparen op je uitgaven
en tóch leuk en duurzaam leven?
Op asnbank.nl/zo-maakt-geldgelukkig lees je de beste (budget-)
tips voor een duurzame studententijd. Ook de ASN Studenten
rekening is een echte budgettip.
Nu met een was- en poetspakket
van Seepje cadeau.
Lees de voorwaarden op
asnbank.nl/studentenrekening.

1%

Aantal stemmen:
30.426
Anders

ASN BANK WEER
DUURZAAMSTE
BANKMERK

Consumenten hebben ASN Bank net als vorig jaar
uitgeroepen tot meest duurzame bankmerk van
Nederland: in de categorie Banken wonnen we de
Sustainable Brand Index Award. Deze duurzaamheidsprijs wordt jaarlijks toegekend door Sustainable
Brand Index, het toonaangevende Europese merkenonderzoek in duurzaamheid en merkontwikkeling.
Zesduizend Nederlandse consumenten beoordeelden in totaal 167 merken uit het bedrijfsleven op
duurzaamheid, waaronder acht bankmerken.
‘Geweldig om te zien dat onze inspanningen om
iedereen te betrekken bij duurzaam bankieren
beloond worden. We zijn dankbaar en trots – op de
prijs, onze medewerkers én onze klanten’, aldus
directeur Arie Koornneef.

Jonna in de

Duurzame Jonge 100

Jonna Tjapkes (31) is duurzaamheidsadviseur bij het
Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD) van ASN Bank.
Ook staat ze in de Duurzame Jonge 100. Dit is een
overzicht van jonge ondernemers en studenten die
aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is.
Wil je weten hoe Jonna en haar collega’s bedrijven,
landen en projecten beoordelen waarin ASN Bank wel of
niet investeert? Op voordewereldvanmorgen.nl legt
Jonna dat uit en vertelt hoe ze werkt aan duurzaamheid.
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Esther-Mirjam Sent:

‘Banken moeten
de mens weer
centraal stellen’
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Baanbreker

Professor dr. Esther-Mirjam Sent combineert
haar hoogleraarschap Economische Theorie en
Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit
met een Haagse carrière in de Eerste Kamer.
Haar specialiteiten zijn gedragseconomie en
diversiteit. We vragen de PvdA-senator of de
overheid en de financiële sector de goede
lessen hebben getrokken uit de crisisjaren.

oe verhoudt de wetenschap
zich tot uw politieke leven?
‘Dan moet je eigenlijk
terug naar mijn studiekeuze. Ik kom uit een
politiek geëngageerde familie
– mijn opa en vader waren
actieve sociaaldemocraten –
en ik groeide op in de jaren van
kraken, protesten tegen Reagan
en anti-kernwapendemonstraties.
Ik wilde de wereld verbeteren
en dacht: “Economie gaat me
de praktische gereedschapskist
leveren.” Dat viel vies tegen.
Ik bestudeerde prachtige modellen, trefwoorden en theorieën.
Maar realistische inzichten in het
menselijke gedrag en praktische
handvatten kreeg ik niet mee.
Ik ben na mijn afstuderen naar
Stanford University gegaan.
Verdiepte me in de filosofie en
geschiedenis van het economisch

10 goedgeld
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denken en promoveerde in 1994 bij Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow.
Eigenlijk onderzocht ik waar de economen de arrogantie vandaan
haalden om op basis van hun beperkte modellen zoveel te durven
voorspellen.’
Maar u bent sinds 2011 politiek actief als PvdA-senator. Je zou
verwachten dat ergens een omslag is geweest, dat de economie u
wel is gaan bieden wat u nodig had.
‘De economische wetenschap heeft zich enorm ontwikkeld. We kennen
nu gedragseconomie, experimentele economie, institutionele economie
en nog meer. Daarbij is de bekende drie-eenheid van rationaliteit,
eigenbelang en evenwicht losgelaten. We erkennen nu dat mensen niet
altijd rationeel zijn, dat ze niet altijd uit eigenbelang handelen en dat de
markt en de overheid geen evenwicht kunnen creëren. Inzichten waar
ik iets mee kan in de politieke praktijk.’
Hoe bedoelt u dat?
‘Nou, politiek en overheid gaan nog steeds grotendeels uit van oude
economische veronderstellingen: de mens deugt in wezen niet, handelt
rationeel en is uit op eigenbelang. We kunnen het gedrag van de burger
beheersen en controleren door middel van voorlichten, straffen en
belonen. Maar zo werken we als burger helemaal niet. Ons gedrag
wordt door heel andere zaken beïnvloed, vaak door impulsen en
irrationaliteit, door emoties en angsten. Bij schuldenproblematiek

bijvoorbeeld is de rationaliteit van
mensen meestal ver te zoeken.
We weten uit onderzoek dat
armoede mensen dommer maakt.
Mensen met schulden hebben
vaak te maken met multi
problematiek: scheiding, ontslag,
problemen in de opvoeding van
kinderen, ziekte. Ze leven in
stress, verliezen overzicht en
nemen, als ze niet uitkijken,
beslissingen die heel slecht voor
hen uitpakken. Daar is weinig
rationeels aan. Dat moet je als
UWV of Belastingdienst in ogenschouw nemen. Het vraagt om
een helpende en coachende rol,
met begrip voor de situatie waarin
mensen leven. We moeten af van
het woud aan regels en formu
lieren, aanmaningen en deur
waarders. Daar maak ik me hard
voor in mijn politieke werk.’
De politiek moet dus een
integrale blik hebben…
‘Ja, en die ontbreekt nogal eens.
Coalitie-onderhandelingen vinden
bijvoorbeeld plaats op basis van
doorrekeningen van het Centraal
Planbureau. En tot voor kort
kregen Eerste Kamerleden bij de
Miljoenennota alleen maar macroeconomische doorrekeningen
van het Centraal Planbureau
bijgevoegd. Met als gevolg dat
debatten gingen over economische groei, werkgelegenheid en
inkomensongelijkheid. Eenzijdig
en gestoeld op het oude economische denken. Want is dat alles
wat we van waarde vinden? Nee,
we vinden ons bredere welvaartsperspectief van belang. Ik heb
ervoor gezorgd dat nu ook analyses van het Sociaal en Cultureel
Planbureau en het Planbureau
voor de Leefomgeving bij de
Miljoenennota meegestuurd
worden, zodat we in debatten
het bredere perspectief kunnen
kiezen.’

‘De
financiële
sector
heeft
belangrijke
stappen
te zetten’

U bent op zoek naar de menselijke maat. Heeft de crisis ervoor
gezorgd dat daar meer oog voor is?
‘Onvoldoende. Als ik kijk naar de financiële sector, dan zie ik een
gemiste kans.’
Hoezo?
‘Banken zouden niet hun verdienmodel voorop moeten stellen en
klanten zien als consumenten aan wie je steeds meer kunt verkopen,
ook al zijn het zeer riskante producten. Maar wel: echt dienstbaar zijn
aan het welbevinden van klanten en de maatschappij, aan de hand van
een duurzame langetermijnvisie. Dat is een grote verantwoordelijkheid.
In het Sustainable Finance Lab (denktank van wetenschappers die de
duurzame toekomst van de financiële sector onderzoeken, red.) hebben
we dat ook vastgesteld. De financiële sector was voor de crisis te veel
een wereld op zichzelf geworden. Wij vinden juist dat het verdienmodel
van banken in dienst zou moeten staan van de reële economie, nu en in
de toekomst. Op een duurzame wijze, want zonder duurzaamheid
hebben we helemaal geen toekomst. De duurzame banken doen dat
uiteraard, maar grootbanken zijn daar nog niet. Verzekeraars evenmin.
Vaak staan klanten daar enkel bekend als polisnummer, te gek voor
woorden natuurlijk. Bovendien zijn die polisnummers niet eens aan
elkaar gekoppeld, waardoor niet bekend is dat je meerdere producten
afneemt. Hierdoor kun je nooit een goed totaaladvies krijgen. De mens
>
moet weer centraal komen te staan.’
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Baanbreker

Ligt dat aan de omvang van de organisaties?
‘Dat we zulke grote systeembanken hebben is een probleem op zich.
Ze zijn nog steeds too big to fail. Dat maakt onze samenleving kwetsbaar, zeker ook omdat we relatief veel schulden in hypotheken hebben
zitten en bezittingen in pensioenen. Het maakt ons enorm afhankelijk
van renteschommelingen. In Amerika hebben ze de crisis aangewend
om grondig in te grijpen. Banken zijn daar echt failliet gegaan en
opgesplitst, en ze zijn daar onder Obama geweldig voortvarend aan de
slag gegaan om de economie te vernieuwen. Ze waren dan ook veel
eerder uit de crisis dan hier.’
Zou er een grotere rol voor de overheid moeten zijn weggelegd?
‘Ja, ik zou bijvoorbeeld meer diversiteit in de top van financiële dienstverleners willen zien, want daarmee krijg je aantoonbaar betere besluitvorming. Een divers samengesteld bestuur heeft meer oog voor de
complexiteit van de samenleving. Ook ontstaat er meer tegenspraak,

ESTHER-MIRJAM SENT

• Geboren in Doesburg (1967)
• Studie Economie Amsterdam 1985-1989, cum
Laude afgestudeerd
• Promotieonderzoek aan Stanford University,
afgerond in 1994
• Ontving meerdere prijzen, onder meer voor het
•
•
•
•

beste proefschrift, het beste boek, het beste
onderwijs en de meeste mediaoptredens
Senator in de Eerste Kamer sinds 2011
Lid van meerdere raden van toezicht
Betrokken bij het Sustainable Finance Lab, dat zich
inzet voor een financiële sector die dienstbaar is
Esther-Mirjam Sent is getrouwd en moeder van
twee kinderen

Is de meerderheid vrouw, dan
wordt de baan lager gewaardeerd. Mijn onderzoek naar quota
in Noorwegen laat zien dat ze
echt werken.’
Hoe komt het dat de overheid die
rol niet echt heeft gepakt?
‘Ik denk dat we ons allemaal erg
overvallen voelden door de crisis.
Iedereen wees aanvankelijk naar
elkaar. Terwijl de complexiteit zo
groot was dat het echt niet alleen
aan graaiende bankiers lag, aan
lakse accountants, aan falend
toezicht, onbetrouwbare politici
of aan de naïeve consumenten.
Door deze fundamentele attributiefout weten we de oorzaken bij
onszelf aan de omstandigheden
en bij de ander aan het karakter.
Het heeft even geduurd voordat
we dat konden loslaten en constructiever gingen nadenken,
bijvoorbeeld over de transparantie van bankproducten en maat
regelen om de weerbaarheid
van grote banken te vergroten.
Vervolgens nam de aandacht
weer af. Verklaarbaar, want vlak
na een crisis overschatten we de
kans op herhaling, en naarmate
de tijd vordert, onderschatten we
de kans op een nieuwe crisis
weer. Het momentum zijn we
kwijtgeraakt. Wat dat betreft zou
een kleine nieuwe crisis dus
helemaal zo gek nog niet zijn.’

•

wat heel belangrijk is om zaken echt goed te kunnen onderzoeken.
Maar hoeveel vrouwen zitten er in de top van financiële instellingen?
Een handvol. Onderzoek heeft uitgewezen dat je een kritische massa
nodig hebt, minstens 35 procent vrouwen. Dat halen we bij lange na
niet. Daarom worden vrouwen ofwel competent en onaardig gevonden,
ofwel aardig en incompetent. Ik ben dus erg voor quota en juich dan
ook de keuze toe van de TU Eindhoven om voorlopig alleen maar
vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Simpelweg omdat er teveel
– vaak onbewuste – obstakels in ons denken zitten om die balans
vanzelf te laten ontstaan. De stelling “als er voldoende kwaliteit onder
vrouwen is, komen ze vanzelf aan de top” klopt niet. Sollicitatiebrieven
van vrouwen worden heel anders gelezen en gewogen. Is de minderheid van de sollicitanten vrouw, dan worden zij lager gewaardeerd.

12 goedgeld
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Leefbaar Opinie
loon in en
de Dialoog
kledingindustrie

‘Kleding die
onder goede
omstandigheden
is gemaakt, zit
gewoon beter’
Het Platform Living Wage
Financials, dat zich inzet
om leefbaar loon in de
kledingindustrie te
realiseren, bestaat precies
een jaar. Een mooi
moment om de balans
op te maken met
Irina van der Sluijs, senior
adviseur mensenrechten
bij ASN Bank.
14 goedgeld
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Leefbaar loon in de kledingindustrie

WIE DOEN ER MEE?

Irina van der Sluijs

ij duurzaamheid gaat het om het evenwicht tussen de 3 P’s:
people, planet en profit. De meeste duurzame beleggers zetten
graag in op planet: milieu en klimaat. Dat is anders met mensenrechten. Waarom toch dit initiatief?
‘Sociale duurzaamheid is een van de fundamenten van ASN Bank.
Vanuit die basis zijn we de eerste financiële instelling die het heeft
aangedurfd om vanuit financieel perspectief de sociale kant van duurzaamheid aan te pakken, met dit platform. Daar ben ik heel erg trots op,
want het gaat hier om arbeiders in arme landen waar de lokale wet
geving niet strookt met de universele mensenrechten. Een weerbarstig
onderwerp dat niet meetbaar is, zoals het klimaat. Dat we ermee aan de
slag gingen, toont lef en doorzettingsvermogen.’
We zijn een jaar onderweg. Hoe gaat het?
‘Boven verwachting goed. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle textielbedrijven er uiteindelijk voor zorgen dat hun werknemers in de
productieketen een leefbaar loon krijgen. Daarmee doorbreken we
uiteindelijk de vicieuze cirkel van armoede. Dat kreeg enorm veel
aandacht, ons platform groeide in korte tijd naar elf enthousiaste leden
en overal zitten we als serieuze gesprekspartner aan tafel.’
Lage lonen spelen niet alleen in de textielindustrie. Zijn er andere
sectoren waarop jullie je willen richten?
‘Ja, en dat doen we nu ook. Het platform heeft twee nieuwe werk
groepen: een voor de voedingsmiddelensector, vooral koffie en cacao,
en een voor supermarkten. Een derde werkgroep richt zich op de
aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven, zodat we daar onze
stem kunnen laten horen en de onderwerpen die wij belangrijk vinden
op de agenda kunnen zetten.’
Kun je na een jaar al zien dat er iets concreet verandert in de
textielindustrie?
‘We hebben een methode ontwikkeld waarmee textielbedrijven op
dezelfde manier worden beoordeeld en vergeleken. We zien dat die
goed werkt. We meten progressie: veel van de onderzochte bedrijven
zitten inmiddels in de midden- of volwassen fase van de ontwikkeling
naar een leefbaar loon. We zien nog niet dat de lonen ook echt omhoog
gaan, maar dat was ook niet de verwachting. Dat is echt een lange
termijndoelstelling. Eerst moest het onderwerp op de agenda komen
– en het liefst hoog – en dat is gelukt.’

16 goedgeld
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De deelnemers aan Platform Living
Wage Financials zijn ASN Bank, Achmea
Investment Management, Amundi,
a.s.r., ING, Kempen, MN, NN Investment
Partners, Robeco en Triodos IM.
ABN AMRO is ondersteunend lid.
Samen hebben deze beleggers 1,2 biljoen
euro vermogen onder beheer.
Meer informatie: www.livingwage.nl.

Je moet dus een lange adem
hebben. Hoe oefen je invloed uit?
‘Dat doen we met elkaar. Onze
financiële partners zijn niet de
minste en we pakken het structureel
aan. Samen voeren we de dialoog
met bedrijven in de textielindustrie:
we nodigen ze uit, spreken ze
telefonisch, doen onderzoek, gaan
op bezoek als dat kan. En altijd met
de beste experts op het gebied van
duurzaamheid. Dat kost tijd, maar
dat hebben we er graag voor over.
Bij ASN Bank zijn zo’n tien mensen
fulltime bezig met duurzaamheid,
van wie twee specifiek met mensenrechten. Bovenden werken we
samen met partners als de Fair
Wear Foundation en Mondiaal FNV.
Zo kunnen we echt op mensen
rechten inzetten.’
Wat haal jij, tot slot, zelf uit dit
werk?
‘Ik vind het belangrijk dat er mensen
zijn die zich deze problemen echt
aantrekken. Zelf ben ik veel in
ontwikkelingslanden geweest.
Ik kan het niet verteren dat hard
werkende mensen die ónze
producten maken, het zo slecht
hebben. Daar zet ik me graag voor
in, zonder het te zwaar te maken
of veroordelend te worden. Ik doe
wat ik kan, gooi ideeën in de groep
en laat dingen zien. Kleding die
onder betere omstandigheden is
gemaakt, zit gewoon beter. De
inhoud staat bij ons voorop. Daar
haal ik mijn voldoening uit.’

•
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HOE ZIT HET MET...?

PLASTIC

De hoeveelheid plastic moet drastisch worden teruggedrongen, daarover zijn we het eens. Tegelijkertijd is
plastic bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Maar
waar hebben we het precies over als het om plastic gaat?

Plastic geproduceerd tussen 1950 en 2015:
8,3 miljard ton
PLASTICFEITEN

• In de afgelopen halve eeuw
•

Weggegooid*:
4,6

•
Verbrand: 0,7

Nog in
gebruik:
2,5

•
•

Gerecycled:
0,5
nog in gebruik: 0,1
verbrand: 0,1
weggegooid*: 0,3

* weggegooid = terechtgekomen op afvalbergen en in zee; zwerfplastic.
Bron: Plasticbeleid ASN Bank
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We gebruiken 22 kilo plastic
verpakkingen per persoon per
jaar.
Daarvan recyclen we 10 kilo,
ofwel 45%.

kilo

10

kilo

(Bron: https://www.milieucentraal.nl/
minder-afval/afval-scheiden-cijfersen-kilos/)

BIOPLASTIC
Bioplastic is een verwarrende term. In de praktijk wordt hij gebruikt voor twee verschillende zaken:
biobased plastic: plastic dat wordt gemaakt van biologische grondstoffen; deze plastics zijn niet
altijd biologisch afbreekbaar;
biodegradeerbaar plastic: plastic dat biologisch afbreekbaar is; dit kan ook gemaakt zijn van
fossiele grondstoffen.

•
•

PLASTIC WERELDWIJD

Eén keer
gebruikt:
5,8

PLASTIC IN
NEDERLAND

is de plasticproductie
wereldwijd vertwintigvoudigd.
Jaarlijks wordt circa 311
miljoen ton plastic
geproduceerd.
Naar verwachting verdubbelt de productie van
plastic de komende twintig
jaar.
In 2050 gaat 20 procent
van de olieproductie op
aan plastic.
Slechts 5 procent van
het plastic wordt naar
schatting gerecycled;
de rest verdwijnt naar
stortplaatsen of in zee.

(Bron: rapport Ellen MacArthur
Foundation, 2016, gepresenteerd op het World Economic
Forum in Davos)

Soorten plastics

Fossiele grondstoﬀen
(olie en aardgas)

Deels biologische
grondstoﬀen (biobased)

Geheel biologische
grondstoﬀen (biobased)

Niet-bioafbreekbaar

PE, PP, PET, PS, PVC

bio-PET, PTT

bio-PE

Wel bioafbreekbaar
(biodegradable)

PBAT, PBS(A), PCL

op zetmeel
gebaseerd plastic

PLA, PHA, cellofaan

Meer informatie en bronnen: asnbank.nl/duurzaamheidsbeleid

PLASTIC VAN (DEELS) BIOLOGISCHE GRONDSTOFFEN

BIOAFBREEKBARE
(BIODEGRADABLE) PLASTICS

Voordelen
Er worden minder niet-hernieuwbare energiebronnen gebruikt dan bij plastics van fossiele
grondstoffen.
De vervaardiging leidt tot minder broeikasgassen
dan bij plastic van fossiele grondstof.

Voordeel
Bioafbreekbare plastics kunnen in de afvalfase
minder schadelijk zijn.

•

•

Nadelen
In de afvalfase kunnen deze plasticsoorten net zo
schadelijk zijn als plastics die op fossiele grondstoffen zijn gebaseerd, tenzij ze bioafbreekbaar zijn.
De grondstoffen voor biobased plastic moeten
worden verbouwd. Dat kan ten koste gaan van
voedingsmiddelen.

•
•

Nadeel
Niet alle bioafbreekbare plastics zijn op dezelfde
manier afbreekbaar. Sommige breken volledig af
bij compostering. Andere composteren pas na
twaalf weken in een speciale composteermachine.
Doordat gft-afval maar enkele weken in zo’n
machine zit, blijven er stukjes plastic achter in de
compost. Het resultaat is dat het plastic in de
gewone recyclestroom terechtkomt of wordt
verbrand.
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HOE ZIT HET MET...?

LANGZAAM KOMEN
DE ALTERNATIEVEN
Jaarlijks produceren we 22 kilo aan plastic verpakkingsafval per
persoon. Dat zijn bijna 1000 halveliterflesjes. Consumenten van
voedselproducten kunnen zelf stappen zetten om plastics terug te
dringen. En daar zijn ASN-klanten al mee bezig, zo blijkt ook uit de
enquête naar plasticgebruik waaraan dertigduizend klanten
deelnamen (zie het bericht op pagina 6). Zo proberen vijf
milieubewuste vrouwen hun afvalstroom in de hand te houden.
Nicky Kroon van het Zero Waste Project reageert op de
beschouwingen van Kim, Rebecca, Sara en Milene.

Kim: ‘Met ons gezin van vier

(twee kinderen van 3 en 5 jaar)
hebben we al ons plastic van een
week bijgehouden. Ik schrik een
beetje van de hoeveelheid, terwijl
we er toch op proberen te letten.
Veel biogroenten en veganistische producten zitten bijvoorbeeld in plastic verpakt. Ook
kregen we precies deze week
een levering ecologische planten
van Sprinklr. Die zaten in een plastic potje met plastic labels.’
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Nicky: ‘Bij sommige tuincentra
kun je de potjes weer inleveren.
Er zijn ook planten zonder plastic
potjes te koop. Veel vegan broodbeleg zit tegenwoordig in glazen
potjes.’
Rebecca: ‘We proberen met ons
tweeën heel bewust plastic te
vermijden. Zo nemen we onze
eigen katoenen broodzakken
mee naar de (super)markt, en
netjes voor groenten en fruit. Als

het kan kiezen we voor verpakkingen met minder impact op het
milieu, zoals glas of composteerbaar plastic. Maar ik ben erachter
gekomen dat we desondanks
veel meer plastic gebruiken dan
we hadden verwacht. Een deel
daarvan was echt niet nodig
geweest. Ik had bijvoorbeeld een
dag geen lunch meegenomen
naar mijn werk en alles wat ik toen
voor de lunch kocht zat in plastic
verpakt. Zonde.’

Sara: ‘Als het kan, probeer ik
plastic te vermijden. We kopen
groenten en fruit op de markt, bij
de groenteboer of anders bij
Albert Heijn. Bij die laatste
gebruik ik altijd herbruikbare
zakjes, en – als die vol zijn –
papieren zakken. Maar vlees en
vleesvervangers zitten altijd in
plastic. En brood, zowel vers als
afbak, in plastic. Het heeft dan
weinig zin om het plastic ervan af
te trekken en het brood in een
katoenen zak te doen. Ik heb
begrepen dat er voor verzorgingsproducten betere alternatieven
zijn. Dat ga ik binnenkort eens
uitzoeken.’
Nicky: ‘Dat klopt. In plaats van
shampoo in een plastic fles kun je
kiezen voor een shampoobar. En
waspoeder – dat ook nog eens in
karton verpakt is – is vaak beter

voor het milieu dan vloeibaar
wasmiddel. Wattenstaafjes zijn er
ook van bamboe en karton. Ook
voor spuitdeo’s zijn duurzame
vervangers: sticks en deo’s in
crème- en poedervorm.’

Milene: ‘In de grote supermarkt

kun je nauwelijks groenten zonder plastic kopen. Dus op naar de
lokale groenteboer. Daar ligt alles
zonder plastic, maar dat heeft ook
nadelen. Er zaten beurse plekken
op de appels en de broccoli viel
uit elkaar. Kwark en wc-papier
zonder plastic zijn niet te vinden
in de supermarkt. Eigenlijk ben ik
te lui om de stad door te fietsen
op zoek naar die ene wc-rol
zonder plastic verpakking. Het
moet dus makkelijk zijn en betaalbaar.’

Nicky: ‘Juist door als groente
buitenbeentjes te kopen die er
minder goed uitzien maar niet rot
zijn, help je tegen de voedselverspilling. Toiletpapier zonder
plastic verpakking is er trouwens
wel, die koop je bijvoorbeeld
van The Good Roll of 100%eco.’

•

In de volgende editie van GoedGeld gaan we in op de vraag wat
supermarkten doen en nalaten in
de strijd tegen plastic afval.
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BELEGGEN IN DE ONDERZOEK
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

STAP VOOR STAP NAAR

EERLIJKE

FARMA

ASN Bank belegt in de farmaceutische industrie.
Maar alleen in bedrijven die voldoen aan de
duurzaamheidscriteria en die de juiste keuzes
maken als het gaat om veiligheid, kwaliteit en
integriteit. Die keuzes leiden niet altijd tot
verantwoorde praktijken, bleek dit voorjaar uit
een rapport van ASN Bank en Sustainalytics.
Met scorekaarten en engagement probeert
ASN Bank verbeteringen in gang te zetten.
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D

e farmaceutische sector
levert een essentiële bijdrage
aan de gezondheidszorg.
Zij maakt medicijnen die
het leven van veel mensen verbeteren en zelfs het verschil kunnen betekenen tussen leven en
dood. De farmaceutische
bedrijven die deze medicijnen
ontwikkelen en produceren,
zijn dan ook onmisbaar voor de
gezondheid en het welzijn van
mensen. Daarom beleggen
enkele ASN Beleggingsfondsen in
farmaceutische ondernemingen.

ALLEEN EERLIJKE FARMA

Toch zijn er ook redenen om kritisch
te zijn over de farmaceutische
industrie. Zo zijn medicijnen niet
overal voor iedereen beschikbaar.
Fabrikanten zijn niet altijd trans
parant over de ontwikkeling,
productie en verkoop van hun
medicijnen. Ze betalen bijvoorbeeld artsen om bepaalde
medicijnen voor te schrijven.
Hierdoor krijgen patiënten
soms niet de medicijnen die
het beste voor ze zijn.

ASN Bank houdt sinds 2015 de bedrijven
in de sector extra tegen het licht, met als
insteek: alleen beleggen in eerlijke farma.
Uit een eerste onderzoek dat ASN Bank
liet uitvoeren door onderzoeksbureau
Sustainalytics, bleek dat de vijftien
grootste farmaceutische bedrijven ter
wereld vaak wel een goed beleid
hebben. Maar dat beleid leidt niet
altijd tot verantwoorde praktijken.
Het ontbreekt aan voldoende toezicht
op de praktijk en aan transparantie
daarover. ‘Dat is voor ons volstrekt
onacceptabel’, zegt adviseur
duurzaamheid Jonna Tjapkes van
ASN Bank. ‘We staan achter onze
keuze om in deze industrie te beleggen. Maar we gaan alleen in zee met
bedrijven die medicijnen op een
verantwoorde manier op de markt
brengen.’
IN GESPREK

Wat is dan eerlijke farma? Transparantie is het sleutelwoord, vertelt Jonna.
Je moet kunnen laten zien wat je
doet. ‘Daarom startten we engagement met de sector (zie kader
‘Engagement’) en gingen met tien
farmaceuten in gesprek. Voor elk >
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BELEGGEN IN DE ONDERZOEK
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

ENGAGEMENT

WEL OF NIET TOEGELATEN VOOR BELEGGING?

ASN Bank voert engagement met
bedrijven in de farmaceutische en
de kledingindustrie op basis van
sectorspecifiek onderzoek. Dat is
bijzonder, want meestal benadert
de bank individuele bedrijven
waarin de ASN Beleggingsfondsen
beleggen. ASN Bank neemt
contact op met de bedrijven via
e-mail en soms per telefoon om
extra informatie te verkrijgen en
aan te dringen op verbeteringen.
Ook stelt zij kritische vragen op
aandeelhoudersvergaderingen.
Het doel is om bedrijven bewuster
te maken van hun prestaties op
het gebied van mensenrechten,
klimaat en biodiversiteit en deze te
verbeteren. Het engagement
werkt wederzijds: ASN Bank krijg
inzicht in de keuzes die bedrijven
maken. Andersom begrijpen de
bedrijven beter wat ASN Bank van
hen verwacht.

Dit zijn de bedrijven die ASN Bank en Sustainalytics hebben onderzocht:

bedrijf maakten we een scorekaart met scores voor
duurzaamheidscriteria die wij belangrijk vinden. Ook
bezochten we aandeelhoudersvergaderingen en
stelden daar kritische vragen over betalingen aan
gezondheidsprofessionals, de beloning van verkooppersoneel en de transparantie daarover. Die
vergaderingen zijn belangrijk, want als je daar een
toezegging krijgt, legt een bedrijf zich erop vast.’
En dat levert wat op: ‘Onze scorekaarten en de
vragen die we stellen, zijn voor de meeste bedrijven aanleiding om met ons in gesprek te gaan.’
Opvallend volgens Jonna is dat het beleid
vaak wel goed is. De meeste farma
ceutische bedrijven hebben beleid over
ethische normen en waarden. Maar in
de praktijk wordt het beleid niet altijd
nageleefd en is er onvoldoende
toezicht op de interne en externe
procedures. Ook zijn bedrijven te
weinig transparant over wat ze
doen. ‘Dat laatste is belangrijk, want
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WEL TOEGELATEN:
GlaxoSmithKline scoort als enige een voldoende op alle onderwerpen
waarover ASN Bank engagement heeft gevoerd. Omdat er nog verbetering mogelijk is, blijven we in gesprek.
AstraZeneca en Novo Nordisk scoren gemiddeld een voldoende. Ze gaan
vooruit, maar er is verbetering mogelijk. Daarom is het engagement niet
afgerond en blijven we in gesprek.
Astellas Pharma en Orion doen nog niet genoeg om de consumenten te
beschermen en de patiënt centraal te stellen, maar gaan vooruit. Ook met
deze bedrijven blijven we in gesprek.
Merck KGaA maakte geen deel uit van het eerste onderzoek. Het bedrijf
is recent nieuw toegelaten omdat het beleid voldoet aan onze duurzaamheidscriteria.
NIET TOEGELATEN:
BTG, Indivior en Merck & Co lieten onvoldoende of geen vooruitgang zien
en zijn daarom verwijderd uit het beleggingsuniversum.
De score van Bristol-Myers Squibb ging achteruit. Het bedrijf is betrokken
bij ernstige misstanden. Bovendien heeft het matig beleid voor diverse
duurzaamheidscriteria. Daarom is het verwijderd uit het beleggings
universum.
Novartis was al eerder verwijderd omdat het betrokken was bij ernstige
misstanden.

door te rapporteren aan de buitenwereld en
transparant te zijn, laat het bedrijf zien dat het zijn
verantwoordelijkheid neemt.’
KLEINE SPELER MET INVLOED

Dit voorjaar verscheen een nieuw rapport van
Sustainalytics. Hadden de gesprekken van de afgelopen jaren resultaat opgeleverd? Jonna: ‘We zijn
gematigd positief. Er is vooruitgang geboekt, maar
farmaceutische bedrijven kunnen én moeten nog
veel verbeteren.’
Een opsteker is dat de bedrijven waarmee ASN Bank
het meest intensief heeft gesproken, ook de meeste
progressie hebben geboekt. Jonna: ‘Ik vind het mooi
dat we als relatief kleine speler invloed hebben. Zo
stelden we bijvoorbeeld op de aandeelhouders
vergadering van AstraZeneca een vraag over transparantie over betalingen aan artsen. In sommige
landen is die wettelijk verplicht, maar niet overal.
Tijdens de vergadering kregen we de toezegging
dat AstraZeneca in alle landen openheid van zaken

gaat geven, óók als dat niet wettelijk verplicht is.
Echt een mooi resultaat, want je kunt je voorstellen
dat er op dit gebied veel misgaat in landen zonder
duidelijke wetgeving.’
PORTEFEUILLE OPNIEUW BEPAALD

Naar aanleiding van het rapport maakte ASN Bank
opnieuw de balans op. Sommige farmabedrijven
bleven in het beleggingsuniversum (de verzameling
goedgekeurde bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen kunnen beleggen). Andere gingen eruit
(zie kader). Jonna: ‘We blijven alle bedrijven in ons
beleggingsuniversum beoordelen volgens onze
scorekaarten. Ook blijven we met hen in gesprek.
Stap voor stap dragen wij zo bij aan het eerlijker
maken van de farmaceutische industrie.’

•

Het volledige rapport van ASN Bank en
Sustainalytics is hier te vinden:
www.asnbank.nl/over-asn-bank/duurzaamheid/
mensenrechten/eerlijke-farma.html
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Duurzaam dilemma

Biomassa werd een aantal jaar geleden nog bejubeld als veel
belovende oplossing voor het energievraagstuk. Het verbranden van
plantaardig afval uit de bos- en landbouw zou de basis worden
van de ‘biobased economy’. Maar is bio-energie wel zo duurzaam?

an gft-afval tot landbouwproducten, van
algen tot hout: biomassa is een verzamelnaam voor al het materiaal dat voorkomt uit
recent gegroeide planten en organismen. Als
je dat organische materiaal verbrandt, krijg je
bio-energie. Dat gebeurt direct of na vergisting
en vergassing tot biobrandstof.
HET KAN NIET OP

Bio-energie heeft inmiddels een groot aandeel in de
Nederlandse energievoorziening. Op dit moment
wordt iets meer dan 60 procent van de duurzame energie opgewekt uit biomassa. Zo
worden er steeds meer houtpellets
bijgestookt in kolencentrales, met
steun van miljarden euro’s
overheidssubsidie. Ook voor

duurzame warmte gebruiken we steeds vaker
organisch materiaal. En voor groene autogassen
geldt zelfs dat ze honderd procent plantaardig zijn.
De verwachtingen over biomassa zijn dan ook
hooggespannen. In alle Nederlandse energie
scenario’s tot 2050 zit een grote component bioenergie. Zo is in het Nederlandse Energieakkoord
afgesproken dat in 2020 het aandeel duurzame
energie 14 procent moet zijn en in 2023 16 procent.
Bijna de helft van die duurzame energie moet uit
biomassa komen. Om precies te zijn: 6,7 procent van
de totale energievoorziening in 2020 en 7,5 procent
in 2023. Biomassa wordt gezien als een onmisbare
grondstof om de CO2-doelstellingen te halen. Zelfs al
zetten we land en zee vol met windmolens en zonnepanelen, dan nog zijn er andere energiebronnen
nodig voor tijden met weinig zon en wind. Ook met >

Hoe groen is biomassa?
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Foto: Luuk van der Lee / Hollandse Hoogte

Duurzaam dilemma

de opslag van energie in batterijen en andere systemen redden
we het niet als het in het donkere seizoen dagen- of zelfs wekenlang niet waait.
Biomassa heeft als voordeel dat het in principe hergroeibaar is, in
tegenstelling tot kolen en aardgas die onvermijdelijk opraken.
Voordeel is ook dat die aangroei ervoor zorgt dat kooldioxide uit
de lucht wordt gehaald. Planten leggen koolstof vast in hun
weefsel en ademen zuurstof uit. Zo ontstaat een soort kringloop,
waarbij planten en bomen de CO2 die vrijkomt uit verbrande
biomassa weer neutraliseren.
ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN

Althans, zo is het op papier. In werkelijkheid zijn steeds meer
milieuorganisaties en onderzoekers negatief over de duurzaamheid van biomassa. Die is beslist niet CO2-neutraal, geven zij aan.
Bij verbranding stoot biomassa per opgewekte kilojoule zo’n
15 procent meer CO2 uit dan steenkool. En zelfs 95 procent meer
dan gas. Uiteraard kun je de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van
biomassa vervolgens weer uit de atmosfeer halen door nieuwe
bomen te planten – ook al duurt dat vele decennia, want een
boom heeft tijd nodig om te groeien. Maar dat geldt natuurlijk
óók voor de CO2 die vrijkomt als we steenkool en gas verstoken.
Er is dus geen reden om hele bossen en hun bijbehorende
ecosystemen te vernietigen voordat je nieuwe bomen plant.
Omwonenden van biomassacentrales maken zich zorgen over de
luchtkwaliteit en gezondheidseffecten vanwege de hoeveelheid
fijnstof die vrijkomt bij verbranding.
Daarnaast zorgt het opwekken van energie uit biomassa voor
meer ongewenste neveneffecten. Zo concurreert de biomassaindustrie met de landbouw om grond. Hoe meer land voor
biomassagrondstoffen, hoe minder land voor de voedsel
productie. Bovendien tast energieopwekking uit houten
biomassa de biodiversiteit én mondiale bebossingsgraad
aan vanwege de grootschalige boskap die ervoor nodig is.
Het is vooral de vraag of er in de toekomst voldoende biomassa
op duurzame wijze kan worden geproduceerd – dus zonder
ongewenste effecten op klimaat, biodiversiteit of de voedsel
voorziening. De toekomstige mogelijkheden voor Nederland
hangen bovendien niet alleen samen met de potentiële productie
op de wereld, maar ook met de vraag uit andere landen.
DIT VINDT ASN BANK

ASN Bank heeft recent haar biomassabeleid flink aangescherpt
vanwege alle nieuwe inzichten: biomassa mag pas als laatste
optie voor energie worden gebruikt. Kan biomassa ook voor
andere doelen worden gebruikt, dan heeft dat de voorkeur. Liever
plantenresten als veevoer en hout als bouwmateriaal, dan deze
verbranden voor energie. En nog liever zoveel mogelijk biomassa
in de natuur houden, dat is goed voor de (bodem)biodiversiteit.
Verder maken we een onderscheid tussen droge biomassa (hout)
en natte biomassa (mest, gft-afval, groenafval). Het droge
organische materiaal moet aantoonbaar lokaal zijn, afkomstig van
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WAT PLEIT VÓÓR BIOMASSA:

• Het is een hergroeibare grondstof (in tegenstelling tot gas en kolen).
• De CO die bij verbranding vrijkomt, kan
2

worden gecompenseerd door nieuwe aanwas.

WAT PLEIT TEGEN BIOMASSA:

Liever plantenresten als
veevoer en hout als
bouwmateriaal, dan deze
verbranden voor energie.

maximaal tweehonderd kilometer van de centrale. Hierbij kan het
gaan om afvalhout en snoeihout, maar niet om hout dat speciaal
wordt gekapt om energie op te wekken. Natte biomassa is in
bijna alle gevallen een restproduct. Daardoor is het risico op
klimaatbelasting en de druk op de biodiversiteit veel kleiner.
De voorkeur gaat daarbij uit naar mono-vergisting, waarbij één
soort biomassa wordt gebruikt. Bij co-vergisting (mest en andere
biomassa) heeft de bank meer reserves, omdat hierbij meer
risico’s bestaan op negatieve milieueffecten. Ook bij natte
biomassa moet overigens de oorsprong lokaal zijn. Gaat het
om mest van veehouderijen, dan moet daar het dierenwelzijn
op orde zijn.

•

• Bij verbranding komt CO vrij.
• Biomassa kan voor betere doeleinden (bouw,
veevoer) worden gebruikt.
• De snelgroeiende en grootschalige biomassa
2

•

verbranding voor energie brengt de bio
diversiteit in gevaar.
Er is niet direct compensatie door nieuwe
aanwas, dus het is niet CO2-neutraal. Om
klimaatverandering tegen te gaan moet we
juist heel snel onze CO2-uitstoot omlaag
brengen.
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MENSELIJKE MAAT

‘Klanten
hebben
de regie
over hun
eigen data’

Foto: Josje Deekens

Bankieren met de
menselijke maat: dat
is de missie van de
Volksbank, waarvan
ASN Bank onderdeel
uitmaakt. ‘Vanuit die
missie gebruiken we
de gegevens van onze
klanten alleen voor
onze dienstverlening
en nergens anders
voor’, zegt directeur
Joyce van der Est.
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oe gaat ASN Bank vanuit de
missie Bankieren met de
menselijke maat om met
gegevens van klanten?
‘Regelmatig krijg ik daarover
vragen van klanten. Ik begrijp
goed dat dat belangrijk voor ze is,
want dat is het voor mij ook. Als ik
mijn gegevens aan een organisatie toevertrouw, wil ik ook dat die
daar verantwoord mee omgaat.
Zo kunnen de klanten van
ASN Bank erop vertrouwen dat
wij zorgvuldig omgaan met alle
persoonlijke gegevens, zoals
betaaltransacties, adresgegevens
en personalia. Dat hebben we
vertaald in een datavisie. Die luidt:
de klant is en blijft de baas over
zijn gegevens. Dat klinkt een
voudig en dat is het ook: de klant
heeft de regie over zijn eigen
data. We verkopen die data niet
aan derden. Zonder uitdrukkelijke
toestemming van de klant kunnen
zijn data niet worden gebruikt
voor andere doeleinden dan
waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We zien data dan ook niet
als nieuw verdienmodel.’
Volgens de Europese richtlijn
PSD2 moeten banken hun
klanten de mogelijkheid bieden
hun data met externe partijen te
delen. Hoe past dat in deze
datavisie?
‘Samen met de Volksbank hebben we twee unieke stappen
gezet. Ten eerste hebben we de
‘hoofdschakelaar’ in de mobiel
bankieren-omgeving ingebouwd.
Een schakelaar die je symbolisch
moet overhalen, heel bewust, om
data te mogen delen. Zo zorgen
we samen voor de privacy van
de klant. Doordat we de hoofd
schakelaar inzetten past PSD2
nog steeds bij ons uitgangspunt:
de klant bepaalt. Jij haalt zelf de
hoofdschakelaar over in de de
app ASN Mobiel Bankieren.

WAT IS PSD2?
Payment Service Directive (PSD) is een Europese
richtlijn die betaaldiensten in de Europese Unie
reguleert. PSD1 regelde een uniforme betaalmarkt
binnen de Europese Unie – denk aan het gemak van
SEPA-betalingen tussen Europese landen. Ook zette
PSD1 de betaalmarkt open voor niet-bancaire
bedrijven die met een vergunning van De Nederlandsche Bank betaaldiensten mogen aanbieden aan
consumenten. De herziene versie PSD2 moet tot meer
innovatie en concurrentie leiden. Een belangrijke
wijziging is dat banken derde partijen toegang
moeten geven tot de betaalrekening van hun klant,
als de klant daarvoor zelf toestemming geeft.

Daarmee kun je bewust je data vrijgeven aan een derde partij. Ten
tweede hebben we vorig jaar, samen met onder meer Privacy First,
een privacygedragscode ontwikkeld. Die geeft ons de mogelijkheid
klanten te helpen hun risico’s in kaart te brengen en te bepalen aan wie
zij hun financiële data kunnen toevertrouwen. We vinden het belangrijk
dat niet alleen onze klanten, maar ook klanten van andere banken
kunnen profiteren van onze gedragscode. Daarom hebben we de
verdere ontwikkeling ervan dit jaar overgedragen aan Betaalvereniging
Nederland.’
Wat is die hoofdschakelaar precies?
‘Stel dat een bedrijf op zijn website aan jou vraagt of het toegang mag
tot je bankgegevens bij ASN Bank. Als je dat wilt, klik je op ‘ja’. Vervolgens kom je op een webpagina van ASN Bank terecht waar je dat bedrijf
heel uitdrukkelijk toegang moet geven tot jouw bankgegevens. Dat gaat
weliswaar heel klantvriendelijk, maar je hebt wel je ASN Digipas nodig.
Het is dus geen kwestie van klik-klik-klaar. De klant heeft een hoofd
schakelaar voor elke rekening. Als die uit staat, kan hij de gegevens
van die rekening nooit delen. Als de hoofdschakelaar aanstaat, kan de
klant per bedrijf toestemming geven om gegevens van de betreffende
rekening te delen. Zo voorkomen we dat de klant al zijn gegevens met
één druk op de knop weggeeft.’
Is ASN Bank er dan tegen dat klanten hun data delen?
‘Nee, natuurlijk kan de klant zijn gegevens delen, maar alleen als hij daar
bewust toestemming voor geeft. Dat betekent ook dat hij zich realiseert
dat de privacyregels van het ontvangende bedrijf van toepassing zijn.
En dat de data die hij eenmaal heeft vrijgegeven, dat ook blijven. De
klant kan zijn toestemming aan een extern bedrijf altijd intrekken, maar
het bedrijf houdt eenmaal vrijgegeven data. Waar het ASN Bank en de
Volksbank om gaat, is onze duurzame relatie met de klant. Die moet
erop kunnen vertrouwen dat zijn data bij ons veilig zijn.’

•
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6773
mensenrechten
tattoos
voor de

Wereldwijd dragen 3462 mensen een letter
uit de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van de Verenigde Naties.
Samen dragen zij het belang van dit
document uit. De tattoos herinneren er
dagelijks aan dat mensenrechten helaas nog
niet overal vanzelfsprekend zijn.
>
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f Human Rights. Preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of
undation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts
e conscience of mankind, and the adventHuman
of aRights
world
in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom
Tattoo
proclaimed as the highest aspiration of the common people, Whereas it is es
essential, if man is not to be compelled to ha
have recourse, as a
gainst tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, Whereas it is essential to promote the devetions between nations, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human
d worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better
er freedom, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion
d observance of human rights and fundamental freedoms, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of
r the full realization of this pledge, Now,
Now therefore, The General Assembly,
sembly Proclaims this Universal Declaration of Human Rights
sembly,
hievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society,
society keeping this Declaration constanty teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international,
l and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories
Article I. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should
a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of
olour sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
olour,
property birth or other status. Furthermore, no distinc
e basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be indepenverning or under any other limitation of sovereignty.
sovereignty Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. Article
ery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel,
reatment or punishment. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7. All are equal
ntitled without an
any
y discrimination to equal protection of the la
law.
w. All are entitled to equal protection against any discrimination in vion and against any incitement to such discrimination. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national
ing the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention
yone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribun
tribunal, in the determination of his rights
ny criminal charge against him. Article 11. 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved
in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 2. No one shall be held guilty of any penal offence
ission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a
d than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interfe
family home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the
family,
ce or attacks. Article 13. 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. 2. Ever
ny country, including his own, and to return to his country. Article 14. 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries
on. 2. This right ma
may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the
s of the United Nations. Article 15. 1. Everyone
yone has the right to a nationality
nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor
ge his nationality. Article 16. 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to
mily. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. 2. Marriage shall be entered into only with
mily
of the intending spouses. 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society
veryone has the right to own property alone as well as in association with others. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property
s the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom,
munity with
others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Article
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to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart
hrough any media and regardless of frontiers. Article 20. 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 2.
Foto’s: Josje Deekens

‘Met een tattoo
vechten mensen
voor hun rechten’
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Kunstenaar Sander van Bussel (48),
bedenker van de Human Rights
Tattoo, reist al zeven jaar met zijn
team de wereld rond.

‘D

e Keniaanse kunstenaar en mensenrechtenactivist Steven
‘Nyash’ Nygah werkte tijdens Festival Mundial in mijn
atelier. Twee jaar later was ik in Kenia, maar liepen we
elkaar net mis. Terug in Nederland hoorde ik dat hij was
vermoord. Dat maakte me kwaad. Ik moest iets doen, iets blijvends
creëren. Ik wilde iets doen met mensenrechten, ook al was het onzeker
of Steven is vermoord om politieke motieven. Tattoos zijn blijvend.
Daarom kwam ik op het idee om een wereldwijde keten te vormen van
mensen met een tattoo. Tattoos van losse letters, die samen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen. Uit deze keten
van letters kun je niet zomaar een letter weglaten, zoals je ook niet
zomaar een mensenleven kunt wegnemen. Op mijn eigen onderarm
prijkt de letter R. Door deze tattoo gaat het eerste gesprek met vreemden al snel over mensenrechten, voor mij een wezenlijk onderwerp.
Mensenrechten zijn universeel. Daarom reis ik met mijn team de wereld
rond om mensen uit alle landen en lagen van de bevolking te tatoeëren.
In India bezochten we een high society-evenement met Bollywoodsterren. Maar we gingen ook naar de sloppenwijken. Zo kreeg de
negentienjarige Simran een tattoo, een meisje uit een lagere kaste.
Haar moeder verdient een leefbaar loon. Dat stelde Simran in staat naar
school te gaan, waardoor zij nu haar eigen keuzes kan maken.
Op 10 december 2023 bestaat de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens 75 jaar. Mijn streven is om dan alle 6773 tattoos gezet te
hebben, met steun van ASN Bank. Mijn doel is bereikt als mensen delen
wat hen bindt, in plaats van benadrukken wat hen anders maakt. Meer
>
kan ik niet doen als kunstenaar.’
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Human Rights Tattoo
ich he has had all the guarantees neces
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avier penalty be imposed
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eryone has the right to
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urn to his country. Article
es asylum from persecution. 2. This right ma
nuinely arising from non-political
les of the United Nations.
all be arbitrarily deprived
ticle 16. 1. Men and women
gion, have the right to marr
rriage, during marriage and at its dis
Dyon Schlebos (37), docent maate free and full consent of
schappijleer in Tilburg, draagt tattoo
ntal group unit of society
veryone has the right to
nummer 455.
e shall be arbitrarily deprived
et schooljaar start met een hoofdstuk over politiek. Niet
m of thought, conscience
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others
andzien;
in zopublic
In les één laat ik mijn
Human
Rights Tattoo
weet ik or private, to
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nifest his religion or belief letters en statements vraag ik of ze weten wat de eerste zin betekent.
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eryone has the right to freedom Toen
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Deze tatoeage helpt me eraan herinneren dat ik veel privileges en
rechten heb, doordat mijn wieg hier stond. Rechten zouden vanzelftion. Article 21. 1. Everyone
sprekend moeten zijn, maar worden dagelijks geschonden. Know your
rights and keep on rocking2.
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the free world!’•
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‘Door deze
tattoo pak ik
de aandacht
van leerlingen’
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GASTCOLUMN LEON VERDONSCHOT

BRIGITTE
BARDOT

Tijdens mijn verhuizing van Amsterdam naar Maastricht,
kwam ik er bij het inpakken van de verhuisdozen achter
dat afstand doen van spullen niet mijn grootste kwaliteit is.
Ik bewaar eigenlijk vrijwel alles. Dure spullen heb ik niet,
het gaat vooral om boeken, cd’s, tijdschriften, knipsels
en alle brieven en kaarten die ik ooit kreeg, inclusief
zelfs verjaardagskaarten van mijn ome Henry, die nog
te beroerd was om Hartelijk Gefeliciteerd uit te schrijven,
en me dus “H.G. met je verjaardag” toewenste.

Foto: Willem de Kam

Duurzame start-up?
Doe mee aan de
ASN Bank Wereldprijs

STUDIO JUX
GROEIT MET HULP
VAN ASN BANK

In de winter van 2018 steunden we de crowdfundingcampagne van
Studio JUX, oud-winnaar van de ASN Bank Wereldprijs. En met succes:
198 investeerders brachten in heel korte tijd € 200.000 bij elkaar.
Hiermee kon de sociale onderneming haar derde winkel openen, ditmaal in Rotterdam. Ondernemer Jitske Lundgren: ‘We zijn overweldigd
door de enthousiaste reactie van de ASN-community. We voelen ons
enorm gesteund in onze missie om eerlijke mode de norm te maken.’
Je vindt de winkels en de kleding op www.studiojux.com.

ASN Bank en haar ondernemerscommunity Voor de Wereld van
Morgen zijn ook dit jaar weer op
zoek naar de beste duurzame
start-ups van Nederland. Tot
17 september kunnen ondernemers
zich inschrijven voor deelname
aan de 12e editie van de ASN Bank
Wereldprijs. Hiermee maken ze
kans op een startkapitaal van
maximaal € 30.000 en intensieve
begeleiding om hun businessplan
aan te scherpen. Op woensdag
13 november vindt de feestelijke
finale plaats in Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam! Start-ups kunnen
zich tot 17 september a.s.
aanmelden op
www.voordewereldvanmorgen.nl/
wereldprijs-aanmelden.

Voor mensen die veel bewaren (het schijnen vooral
mannen te zijn) is de term ‘hoarder’ uitgevonden, maar
toen ik daar ooit op googelde, kwam ik vooral filmpjes
tegen van enorme schuren tot het dak volgestouwd met,
ja, met wat eigenlijk? Met zooi. En vóór die berg rommel
dan een man die uitlegde dat niets hiervan weg kon,
onder geen beding. Met die mannen voelde ik weinig
affiniteit, maar wellicht is dit een symptoom van hard
nekkige zelfontkenning.
Wat ik bij mijn verhuizing onder meer tegenkwam, en wat
me sterkte in mijn oordeel dat bewaren wel degelijk een
deugd is, was een VHS-videoband met een oude televisiespecial van Brigitte Bardot over de bio-industrie. Ik zag die
special toen ik zestien was, en vanaf die dag ben ik vegetariër. Tot die dag was ik een verklaard vleeseter, en ik was
dan ook bang dat ik ooit motivatieproblemen zou krijgen,
zeker toen ik ontdekte dat het kerstmenu bij Van der Valk
in Urmond voor mij nu bestond uit twee kaassoufflés.
Inmiddels is de vegetarische keuken bijna dertig jaar
verder, heeft zelfs het meest inspiratieloze studentenhapeetcafé minstens twee vegetarische gerechten op de kaart
staan, en zie ik tot mijn vreugde dat de logische volgende
stap (vegan) ook op steeds meer plekken wordt gezet.

Ondernemers Jasper en Sanne stonden in 2017 in de finale van de
ASN Bank Wereldprijs met hun idee voor volledig plantaardige babyvoeding: Pure Baby Foods. Na twee jaar keihard werken zijn hun eerste
producten nu te koop: cold-pressed, biologische en verse babyhapjes
die zo lekker zijn dat je ze zelf wilt eten. www.purebabyfoods.nl.
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Plantaardige babyvoeding:
vers, cold-pressed en biologisch

Maar na het zien van die documentaire van Brigitte Bardot
dacht ik: mocht het ooit wél lastig worden, dan kijk ik
de film gewoon terug en weet ik weer waarom ik nooit
meer vlees wil. Ik weet zeker hem nooit meer nodig
te hebben, maar weet nu dus ook dat ik de film in dat
ondenkbare geval opnieuw zou kunnen afspelen. Want
ik heb nog een VHS-videorecorder. Ook bewaard.
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