
 

Samenvatting & aanbevelingen 
 
De ‘Don’t Buy Into Occupation” (DBIO) coalitie is een gezamenlijk project van 25 NGO’s: Palestijnse en  
regionale en ook Europese organisaties gevestigd in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De coalitie onderzoekt de financiële relaties tussen bedrijven die 
betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingenindustrie in bezet Palestijns Gebied (OPT) en 
Europese financiële instellingen (FIs).  
 
De instandhouding en uitbreiding van Israëlische nederzettingen zijn illegaal onder het internationaal 
recht. Onder het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC) kunnen de 
nederzettingspraktijken tot individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden als oorlogsmisdaden 
en misdaden tegen de menselijkheid. Internationaal humanitair recht (IHL) – specifiek de Vierde 
Geneefse Conventie- verbiedt gedwongen individuele of massale verplaatsing en uitzetting van  
beschermde personen door de bezettende macht en het verplaatsen van haar eigen burgerbevolking 
naar bezet gebied1.  Daarnaast is de inbeslagneming van land om nederzettingen te bouwen of uit te 
breiden verboden, waarbij de extensieve vernietiging en toe-eigening van eigendommen ten gunste 
van de nederzettingen verschillende principes van het IHL schendt, waaronder de ‘The Hague 
Regulations’ van 1907, de Vierde Geneefse Conventie en principes binnen het IHL-gewoonterecht.2   
 
De Israëlische nederzettingen hebben ook geresulteerd in talloze mensenrechtenschendingen tegen 
de beschermde Palestijnse bevolking, waarbij de Westelijke Jordaanoever wordt gefragmenteerd en 
van Jeruzalem wordt geïsoleerd. Deze ontwikkelingen maken  duurzame en onafhankelijke 
ontwikkeling op sociaal en economisch gebied voor Palestijnen in de bezette gebieden onmogelijk. 
Zoals bewezen door juridische experts en mensenrechtenorganisaties zijn de nederzettingen een 
fundamentele component in Israëls apartheidsregime tegen de Palestijnse bevolking, waarbij Israël 
het gebied via twee verschillende juridisch-bestuurlijke systemen en instituties bestuurt: Voor de 
Joods-Israëlische gemeenschappen die in de illegale nederzettingen wonen is er een civiel bestuur 
aangewezen en voor de  Palestijnse  bevolking die in de bezette Palestijnse steden en dorpen  is er een 
militair bestuur ingesteld. 
 
Israëlische, Europese en internationale ondernemingen die betrokken zijn bij of diensten leveren aan 
de Israëlische nederzettingen spelen een belangrijke rol in het faciliteren van de instandhouding en 
uitbreiding van de nederzettingen. Vanwege het illegale karakter van de nederzettingen, de 
gerelateerde schendingen van internationaal humanitair recht, ernstige inbreuk op de mensenrechten 
van de Palestijnen en de obstructie van de Palestijnse economie, dienen bedrijven zich van hun rol 
rekenschap te geven. Private actoren hebben een verantwoordelijkheid om zich te verzekeren dat zij 
geen rol spelen in internationale misdaden en schendingen van het internationaal recht. Daarbij 
hebben ze de verantwoordelijkheid elke nadelige impact van mensenrechten voortkomend uit hun 
activiteiten en zakenrelaties te adresseren. Ondanks de illegale aard van de nederzettingen blijven 
Europese financiële instellingen  en bedrijven miljarden investeren in activiteiten die gerelateerd zijn 
aan de Israëlische nederzettingenindustrie.  
 

 
Belangrijkste bevindingen 
 

• Nieuw onderzoek door een internationale coalitie van 25 Palestijnse en Europese 
organisaties wijst uit dat tussen 2018 en mei 2021, 672 Europese financiële instituties -
waaronder banken, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen en 

 
1 Artikel 49, Vierde Geneefse Conventie (1949). 
2 Bijvoorbeeld artikelen 46, 52, 53, 55 van de (…) en artikel 147 van de Vierde Geneefse Conventie (1949).  



 

pensioenfondsen -  financiële relaties onderhouden met 50 bedrijven die betrokken zijn bij 
de Israëlische nederzettingenindustrie. 
 

• Tijdens de onderzochte periode is 114 miljard dollar verstrekt in de vorm van leningen en 
“underwritings” (het onderschrijven van de uitgifte van obligaties), terwijl Europese 
investeerders 141 miljard dollar  aan aandelen en obligaties bezitten van deze bedrijven.  
 

 

• Dit onderzoek noemt de volgende 50 bedrijven die financiële relaties met Europese 
financiële instellingen hebben: ACS Group, Airbnb, Alstom, Altice Europe, Ashtrom Group, 
Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq Group, Booking Holdings, Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Caterpillar, Cellcom Israel, Cemex, CETCO Mineral 
Technology Group, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, Delta Galil Industries, DXC 
Technology, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Energix Renewable Energies, 
Expedia Group, First International Bank of Israel (FIBI), General Mills, HeidelbergCement, 
Hewlett Packard Enterprise (HPE), Israel Discount Bank, Magal Security Systems, MAN 
Group, Manitou Group, Matrix IT, Mivne Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, 
Partner Communications Company, Paz Oil Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma 
Marketing 2006, RE/MAX Holdings, Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, 
Shufersal, Siemens, Solvay, Terex Corporation, Tripadvisor, Volvo Group, en WSP Global.  
 

• Alle 50 bedrijven zijn betrokken bij een of meer van de “listed activities”3 waarbij zorgen 
bestaan over specifieke mensenrechtenschendingen.. Deze activiteiten vormen de basis  
waarop bedrijven opgenomen kunnen worden in  de VN database -gepubliceerd in februari 
2020 - van ondernemingen die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie.  
 

• De top 10 crediteuren (leningen en “underwritings”) investeerden 77,81 miljard dollar in  
bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie:  
 
1. BNP Paribas (Frankrijk): 17,30 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Airbnb, Alstom, 

Altice Europe, Atlas Copco, Bank Leumi, Booking Holdings, Caterpillar, Cemex, Cisco 
Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, Elbit Systems, Expedia Group, 
General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola 
Solutions, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, en WSP Global.  

2. Deutsche Bank (Duitsland): 12,03 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Airbnb, 
Alstom, Altice Europe, Atlas Copco, Booking Holdings, Caterpillar, Cisco Systems, CNH 

 
3 1) Het aanbieden van apparatuur en materialen die de constructie en uitbreiding van de nederzettingen, de muur 

en de daarbij behorende infrastructuur faciliteren; 2) het aanbieden van surveillance- en identificatieapparatuur ten 

behoeve van de nederzettingen, de muur en controleposten direct gelinkt aan de nederzettingen; 3) het aanbieden 

van apparatuur ten behoeve van de vernietiging van huizen/eigendommen en de vernietiging van boerderijen, 

broeikassen, olijfgaarden en gewassen; 4) het aanbieden van veiligheidsdiensten, apparatuur en materialen aan 

bedrijven die opereren in de nederzettingen; 5) het voorzien van diensten en nutsvoorzieningen -waaronder 

transport-  die gericht zijn op de instandhouding en het bestaan van de nederzettingen; 6) het ondersteunen van 

banken en financiële instellingen om activiteiten in de nederzettingen te ontwikkelen, uit te breiden of te behouden, 

waaronder leningen voor huisvestingen en het ontwikkelen van ondernemingen; 7) het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen – in het bijzonder water en land – voor ondernemingsdoeleinden; 8) vervuiling en het storten van 

afval in of overbrengen naar Palestijnse dorpen; 9) beslaglegging op de Palestijnse financiële en economische 

markten als ook praktijken die Palestijnse bedrijven benadelen, waaronder het opleggen van administratieve, 

juridische en bewegingsrestricties; en 10) het aanwenden van voordelen en herbeleggingen van bedrijven die 

geheel of gedeeltelijk in handen zijn van kolonisten met als doel om de Israëlische nederzettingen verder te 

ontwikkelen, uit te breiden en te behouden.  



 

Industrial, Delek Group, eDreams ODIGEO, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN 
Group, Motorola Solutions, Siemens, Terex, en Volvo Group.  

3. HSBC (Verenigd Koninkrijk): 8,72 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, Bank 
Leumi, Booking Holdings, Caterpillar, Cemex, Cisco Systems, Delek Group, Expedia 
Group, General Mills, HPE, Motorola Solutions, Siemens, Solvay, Terex, Volvo Group, en 
WSP Global. 

4. Barclays (Verenigd Koinkrijk): 8,69 miljard dollar; verstrekt aan Airbnb, Altice Europe, 
Caterpillar, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, 
eDreams ODIGEO, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Siemens, Terex, 
en  Tripadvisor.  

5. Société Générale (Frankrijk): 8,20 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, Altice 
Europe, Caterpillar, Cemex, CNH Industrial, eDreams ODIGEO, General Mills, HPE, MAN 
Group, Manitou Group, Siemens, en Volvo Group.  

6. Crédit Agricole (Frankrijk): 5,55 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, Altice 
Europe, Cemex, CNH Industrial, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Manitou, 
Siemens, Solvay, Terex, en Volvo Group.   

7. Santander (Spanje): 4,75 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, Cemex, CNH 
Industrial, eDreams ODIGEO, HPE, MAN Group, Motorola Solutions, Siemens, Terex, en 
Volvo Group.  

8. ING Group (Nederland): 4,60 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Altice Europe, 
Caterpillar, Cemex, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, HeidelbergCement, 
HPE, Siemens, Solvay, en Volvo Group.  

9. Commerzbank (Duitsland): 4,37 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, 
Caterpillar, CNH Industrial, DXC Technology, HeidelbergCement, MAN Group, Siemens, 
Solvay, en Terex.  

10. UniCredit (Italië): 3,58 miljard dollar; verstrekt aan ACS Group, Alstom, CNH Industrial, 
MAN Group, Motorola Solutions, en Siemens.  

 

• De top 10 investeerders (aandelen en obligaties) investeerden 67,22 miljard dollar in 
bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie: 
 
1. Government Pension Fund Global (Noorwegen): Totaal 11,52 miljard dollar 

geïnvesteerd in 41 bedrijven: ACS Group, Airbnb, Alstom, Ashtrom Group, Atlas Copco, 
Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq Group, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, Cellcom, 
CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, Delta Galil Industries, DXC 
Technology, Electra Group, Energix, Expedia Group, FIBI, General Mills, 
HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, MAN Group, Manitou Group, Matrix IT, 
Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Partner Communications Company, Paz Oil 
Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, Shufersal, Siemens, 
Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, en WSP Global.  

2. Investor AB (Zweden): 10,59 miljard dollar; geïnvesteerd in Atlas Copco.  
3. BPCE Group (Frankrijk): Totaal 8,98 miljard dollar geïnvesteerd in 26 bedrijven: ACS 

Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bank Leumi, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, 
Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, Expedia 
Group, General Mills, HeidelbergCement, HPE, Manitou Group, Motorola Solutions, 
RE/MAX Holdings, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, en Volvo Group.   

4. Crédit Agricole (Frankrijk): Totaal 7,18 miljard dollar geïnvesteerd in 30 bedrijven: ACS 
Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking Holdings, 
CAF, Caterpillar, Cemex, Cisco Systems, CNH Industrial, DXC Technology, Electra Group, 
Expedia Group, General Mills, HeidelbergCement , HPE, Israel Discount Bank, Manitou 
Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Shapir Engineering and Industry, 
Shikun & Binui, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group en WSP Global. 



 

5. Deutsche Bank (Duitsland): Totaal 6,41 miljard dollar geïnvesteerd in 39 bedrijven: ACS 
Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bezeq Group, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking 
Holdings, CAF, Caterpillar, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, 
DXC Technology, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Expedia Group, FIBI, 
General Mills, HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, Manitou Group, Mivne 
Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Paz Oil Company, RE/MAX Holdings, 
Shapir Engineering and Industry, Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo 
Group en WSP Global. 

6. Allianz (Duitsland): Totaal 5,16 miljard dollar geïnvesteerd in 30 bedrijven:  ACS Group, 
Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq Group, Booking 
Holdings, Caterpillar, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC 
Technology, Expedia Group, FIBI, General Mills, HeidelbergCement, HPE, Israel Discount 
Bank, Matrix IT, Motorola Solutions, Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, 
Volvo Group en WSP Global. 

7. Swedbank (Zweden); Totaal 4,77 miljard dollar geïnvesteerd in 14 bedrijven: ACS 
Group, Alstom, Atlas Copco, Booking Holdings, Caterpillar, Cisco Systems, Expedia 
Group, General Mills, HeidelbergCement, HPE, Siemens, Solvay, Volvo Group en WSP 
Global.  

8. Legal & General (Verenigd Koninkrijk) Totaal 4,31 miljard dollar geïnvesteerd in 47 
bedrijven: ACS Group, Airbnb, Alstom, Ashtrom Group, Atlas Copco, Bank Hapoalim, 
Bank Leumi, Bezeq Group, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, Cellcom, Cemex, CETCO, 
Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, Delta Galil Industries, DXC Technology, 
eDreams Odigeo, Elbit Systems, Electra Group, Energix, Expedia Group, FIBI, General 
Mills, HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, Manitou Group, Matrix IT, Mivne 
Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Partner Communications Company, 
Paz Oil Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, RE/MAX Holdings, 
Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, 
Tripadvisor, Volvo Group, en WSP Global.  

9. Alecta (Zweden):  Totaal 4,24 miljard dollar geïnvesteerd in Atlas Copco en Volvo Group. 
10. AB Industrivärden (Zweden): 4,06 miljard dollar geïnvesteerd in Volvo Group.  

De drie case-studies in dit rapport tonen een kritische diepteanalyse van de betrokkenheid van 
Europese financiële instellingen en multinationals bij de Israëlische illegale nederzettingenindustrie,4 
waaronder:  

• BNP Paribas, gevestigd in Frankrijk, was verantwoordelijk voor 8,97 miljard dollar of 14% van 
de totale hoeveelheid leningen die verstrekt zijn aan ondernemingen die betrokken zijn bij de 
Israëlische nederzettingenindustrie. Tot de grootste aandeelhouders behoren de Belgische 
regering (7,7%) en de Luxemburgse regering (1%). Hoewel BNP Paribas Group zichzelf heeft 
gecommitteerd aan verschillende internationaal erkende standaarden met betrekking tot 
mensenrechten -waaronder UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UNGPs) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen-, blijft BNP 
Paribas Group breed betrokken bij de financiering (leningen, “underwritings”, investeringen) 

 
4Deze casestudies illustreren verschillende soorten betrokkenheid bij de Israëlische 
nederzettingenonderneming: een Europese financiële instelling (BNP Paribas) en twee multinationals 
die in de EU zijn gevestigd (Booking.com en HeidelbergCement). De casestudies werden geselecteerd 
om een kruissteekproef te presenteren op basis van de volgende selectiecriteria: het type en de mate 
van betrokkenheid, de reikwijdte van hun financiële betrokkenheid en de impact van hun activiteiten op 
Palestijnen – op zowel hun individuele als collectieve rechten – als beschermde personen. De 
casestudies illustreren een breder fenomeen en suggereren niet dat zij de enige ondernemingen zijn 
die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met de nederzettingen die aandacht verdienen. 



 

van 33 bedrijven die een rol spelen in de Israëlische nederzettingenindustrie: ACS Group, 
Airbnb, Alstom, Altice Europe, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking Holdings, 
CAF, Caterpillar, Cellcom Israel, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, 
DXC Technology, Elbit Systems, Expedia Group, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN 
Group, Manitou Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, RE/MAX Holdings, Siemens, 
Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, en WSP Global. Deze investeringen zijn sterk in 
tegenspraak met BNP Paribas’ geclaimde respect voor mensenrechtenstandaarden 

• Booking.com is een onderdeel van Booking Holdings (Verenigde Staten). Het is gevestigd in 
Nederland en is  een van de 112 ondernemingen in de VN Database.  Het bedrijf toont op haar 
kanalen accommodaties in illegale nederzettingen op toegeëigend Palestijns land. Europese 
crediteuren van Booking Holdings tussen januari 2018 en mei 2021 zijn Deutsche Bank, BNP 
Paribas, HSBC en Standard Chartered. In totaal verstrekten deze vier banken 590 miljard dollar 
aan leningen en 1,6 miljard dollar aan “underwriting” diensten. Daarnaast heeft de top-20 van 
Europese investeerders (aandelen en obligaties) 12,19 miljard dollar geïnvesteerd in Booking 
Holidays. De vier grootste investeerders zijn BPCE Group, Janus Henderson, Crédit Agricole en 
Government Pension Fund Global (Noorwegen). 

• HeidelbergCement, gevestigd in Duitsland, is een van de grootste bouwmaterialenbedrijven 
ter wereld. In 2007 verkregen zij Hanson Israel en de Nahal Raba groeve, gelegen in bezet 
Palestijns gebied. HeidelbergCement beweert dat zij zich hebben gecommitteerd aan 
mensenrechten en gerelateerde normen en richtlijnen, zoals de UNGPs en de OESO-richtlijnen. 
Tegelijkertijd wordt het bedrijf geassocieerd met ernstige mensenrechtenschendingen tegen 
Palestijnen, die systematisch toegang wordt ontzegd tot hun land en natuurlijke hulpbronnen 
, zoals gedocumenteerd door verschillende maatschappelijke organisaties. Belangrijke 
Europese crediteuren van HeidelbergCement zijn tussen januari 2018 en mei 2021 de 
Deutsche Bank, Danske Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole en ING Group. Tijdens de 
onderzoeksperiode verstrekten in totaal 16 crediteuren leningen met een waarde van 5,7 
miljard dollar en “underwriting” diensten met een waarde van 2,7 miljard dollar. Bovendien 
bezat de top-20 Europese investeerders voor 1,8 miljard dollar aan aandelen en obligaties. De 
grootste investeerders zijn Deutsche Bank, Deka Group, Crédit Agricole en Bestinver.  

 

Verantwoordelijkheden van bedrijven en financiële instellingen 

Ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie – onder 
meer via financiering, het verstrekken van verzekeringen, handel, toeleveringsketer en via 
dochterondernemingen die banden hebben met de oprichting, uitbreiding en instandhouding van 
Israëls illegale nederzettingen – lopen een hoog risico om betrokken te raken bij ernstige schendingen 
van internationaal humanitair recht. Daarnaast lopen zij een ernstig risico om bij te dragen aan 
mensenrechtenschendingen en om betrokken te raken bij  het profiteren van oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid. Dit verhoogde risico is niet beperkt tot productie en handelsrelaties, 
maar geldt evenzeer voor financiële instellingen. In de woorden van de VN-mensenrechtenorganisatie 
(OHCHR), in januari 2018: “Gegeven het gewicht van de internationale juridische consensus over de 
illegale aard van de nederzettingen, en de systemische en alomtegenwoordige  aard van de negatieve 
mensenrechtenschendingen die de nederzettingen veroorzaken, is het moeilijk om een scenario te 
bedenken waarbij een onderneming zich bezig kan houden met activiteiten in de nederzettingen die in 
overeenstemming is met de UN Guiding Principles en het internationaal recht”.  

Bedrijven hebben - onder de UN Guiding Principles on Business & Human Rights (UNGPs) en de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen- een duidelijke verantwoordelijkheid om "verhoogde 
due diligence” uit te voeren, om zich ervan te verzekeren dat hun activiteiten niet bijdragen aan 
mensenrechtenschendingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook met betrekking tot 
toeleveringsketens en indirecte relaties.  



 

 
Wanneer de activiteiten, producten en diensten van bedrijven direct gelinkt zijn aan ernstige 
mensenrechtenschendingen, worden ze geacht om snel te reageren en dergelijke activiteiten te 
beëindigen. Dit is een wereldwijde standaard voor alle bedrijven – waar ze ook actief zijn-, en staat los 
van het vermogen en de wil van staten om zich te houden aan de plicht om mensenrechten te 
respecteren. Internationale financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen, hebben volgens 
bovenstaande richtlijnen ook een verantwoordelijkheid om hun invloed aan te wenden en zich te 
verzekeren dat de ondernemingen waarin zij investeren het internationaal recht respecteren. . Als het 
bedrijf in kwestie vervolgens weigert haar activiteiten aan te passen of stop te zetten, dienen financiële 
instellingen te desinvesteren. 
 
De afgelopen jaren hebben verscheidene financiële instellingen hun verantwoordelijkheid genomen 
door te desinvesteren in ondernemingen die mogelijk betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen 
in de Israëlische nederzettingen. De twee meest recente en  voorbeelden zijn die van de Kommunal 
Landspensionkasse (KLP) en de Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). KPL is het 
grootste pensioenfonds van Noorwegen en trok zich  in juli 2021 terug uit 16 bedrijven die betrokken 
zijn bij de Israëlische nederzettingen. GPF kondigde in september 2021 aan drie bedrijven uit te sluiten 
van samenwerking vanwege hun betrokkenheid bij de Israëlische nederzettingen. Sinds 2010 hebben 
talrijke andere instellingen, banken en bedrijven zoals Dexia Crédit Local (Frankrijk), Deutsche Bank 
(Duitsland), Barclays (VK), HSBC (VK), AXA IM (Frankrijk), Government Pension Fund Global 
(Noorwegen), Danske Bank (Denemarken), Sampension (Denemarken), United Methodist Church 
(Verenigde Staten), Quakers in Britain Church (VK), Storebrand (Noorwegen) en Europcar Groupe 
(Frankrijk) besloten (deels) te desinvesteren in bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische 
nederzettingen. 
 
Aanbevelingen 
Gebaseerd op de analyse en de onderzoeksresultaten, het toepasbare internationaal rechterlijk kader 
en de jurisprudentie van verschillende internationale instrumenten, biedt dit rapport een lijst van 
aanbevelingen voor financiële instellingen, ondernemingen, Europese overheden en instituties, en 
Europese lokale overheden:  
 
Financiële instellingen moeten: 
 

1. Een diepgaande mensenrechtentoets (“enhanced human rights due diligence”) uitvoeren op 

alle financiële relaties met bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten in de 

nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden.  

 
2. Mechanismen ontwerpen die tijdsgebonden en effectief op de resultaten van deze 

mensenrechtentoets kunnen anticiperen en gepaste middelen ontwikkelen om publiekelijk te 

communiceren over hoe mensenrechtenschendingen worden geadresseerd.  

 
3. Hun invloed aanwenden om bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen te 

overtuigen hun activiteiten in de Israëlische nederzettingenindustrie te beëindigen. Als dit 

beïnvloedingsproces geen concreet resultaat oplevert, moet de financiële instelling zelf 

desinvesteren uit de nederzettingenbedrijven in kwestie.  

 
4. De dialoog aangaan met lokale belanghebbenden – i.e. de beschermde Palestijnse bevolking – 

om  effectieve oplossingen te bieden voor de schade die veroorzaakt is door investeringen en 

relaties van de financiële instelling 



 

 

5. Duidelijke richtlijnen en beleidsverklaringen ontwikkelen waarbij betrokkenheid bij de illegale 

Israëlische nederzettingen als uitsluitingscriterium wordt opgenomen in het 

investeringsportfolio van de financiële instellingen 

 

6. Hun invloed op de ondernemingenbranche, regelgevers, beleidsmakers en normgevende 

instanties aanwenden om het handelen in overeenstemming met internationale 

mensenrechten, internationaal humanitair recht en EHRDD als industriestandaard te 

promoten 

Ondernemingen moeten : 
 

7. Op verantwoordelijke wijze alle activiteiten en relaties met betrekking tot de illegale 

Israëlische nederzettingen beëindigen, in overeenstemming met de UNGPs, OESO richtlijnen 

en alle relevante verantwoordelijkheden onder internationale mensenrechten en humanitair 

recht. 

 

8. Alle onderdelen van het internationaal  recht die hier van toepassing zijn respecteren met 

betrekking tot alle activiteiten en relaties in de bezette Palestijnse Gebieden en Israël. 

 

9. Gepaste herstelbetalingen en herstelprocessen ontwikkelen voor allen die geraakt zijn door 

mensenrechtenschendingen en negatieve impact als gevolg van de activiteiten en relaties die 

betrekkingen hebben op Israëls nederzettingenindustrie. Om herstel en genoegdoening voor 

de slachtoffers te verzekeren, moeten deze herstelprocessen ontwikkeld worden in 

samenspraak met de degenen die direct geraakt zijn, als onderdeel van het 

klachtenmechanisme van de onderneming. 

 

10. Een diepgaande mensenrechtentoets (“enhanced human rights due diligence”) uitvoeren op 

de gehele toeleveringsketen om zich ervan te verzekeren dat buitenlandse activiteiten en  

dochterondernemingen handelen in overeenstemming met internationaal humanitair recht. 

Daarbij moeten ondernemingen zich ervan verzekeren dat hun beleid op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in overeenstemming is met het internationaal 

humanitair recht.  

Europese overheden en instituties moeten:  
 

11. Politieke en financiële steun bieden aan de VN-commissaris voor Mensenrechten (OHCHR), 

zodat zij haar mandaat kan vervullen om de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij 

activiteiten in de nederzettingen in Bezet Palestijns Gebied jaarlijs te updaten en te publiceren. 

 

12. Ervoor zorgen dat ondernemingen die binnen hun rechtsgebied opereren een diepgaande 

mensenrechtentoets (“enhanced human rights due diligence”) toepassen om betrokkenheid 

bij schendingen van mensenrechten in conflictgebieden en bezette gebieden te voorkomen in 

overeenstemming met UNGPS, OESO-richtlijnen en met de relevante verantwoordelijkheden 

en verplichtingen uit hoofde van internationale mensenrechten en humanitair recht. Daarbij 

moeten overheden en instuties ervoor zorgen dat bedrijven dringende en onmiddellijke  

maatregelen nemen, inclusief terugtrekking en desinvestering, nemen om de betrokkenheid 

van bedrijven bij schendingen tijdens hun activiteiten en relaties in dergelijke contexten te 

voorkomen of te beëindigen.  



 

 

13. Geactualiseerde bedrijfsadviezen publiceren over directe en indirecte financiële 

investeringen, activiteiten en relaties met de Israëlische nederzettingenindustrie, waarbij 

wordt gewaarschuwd voor de  juridische risico’s en gevolgen; en deze proactief delen met 

bedrijven. Daarnaast de EU actief aanmoedigen om een EU-breed bedrijfsadvies over 

financiële investeringen in  de Israëlische nederzettingenindustrie te publiceren,  en die 

proactief delen met financiële instellingen. 

 

14. In gevallen waarbij een individuele Europese overheid aandeelhouder is van een financiële 

instelling die betrokken is bij een of meer van de “listed activities”, gepaste maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat de financiële instelling door middel van engagement of 

uitsluiting haar betrokkenheid beëindigt.  

 

15. Het aanbestedingsrecht toepassen in overeenstemming met de verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van staatsorganen onder internationaal recht, de UNGP’s en de OESO-

richtlijnen, wat inhoudt dat het uitbesteden van overheidsopdrachten aan bedrijven die 

betrokken zijn bij ernstige schendingen van het internationaal recht, moet worden vermeden. 

 

16. In aanbestedingsrichtlijnen expliciet maken dat de staat en lokale overheden geacht worden 

om wetgeving inzake lokale openbare aanbestedingen toe te passen in overeenstemming met 

de verplichtingen van de staat onder internationaal recht  en ervoor te zorgen dat bedrijven 

de  UNGP’s en OESO-richtlijnen naleven.  

 

17. Structureel en publiekelijk rapporteren over de inspanningen van het land om resolutie 2334 

(2016) van de VN-Veiligheidsraad te implementeren, evenals geplande activiteiten en 

inspanningen om de resolutie verder te operationaliseren. 

 

18. De invoer van producten en diensten uit de illegale nederzettingen in de Europese markt 

verbieden, en de handel met en economische steun voor illegale Israëlische nederzettingen 

verbieden als onderdeel van de uitvoering van relevante verplichtingen van derde staten op 

grond van het internationaal humanitair recht.  

 

19. Een positieve en constructieve rol innemen om vooruitgang te bewerkstelligen in de 

onderhandelingen over de goedkeuring van een juridisch bindend instrument om de 

activiteiten van multinationale ondernemingen en andere  ondernemingen in internationale 

mensenrechtenwetgeving te verankeren (“UN Binding Treaty”). 

 

20. Conflictgebieden en bezette gebieden specifiek adresseren in de  IMVO-kaders die worden 

ontwikkeld op nationaal, EU- en VN-niveau, zoals de Nationale Actieplannen (NAP's), de UN 

Binding Treaty, nationale en EU verplichte “due diligence” wetgeving en andere relevante 

instrumenten en mechanismen. 

 

21. Wetgeving opnemen om uitvoering te geven aan het principe van universele jurisdictie op 

binnenlands niveau, voor de vervolging van bedrijf gerelateerde ernstige inbreuken op de 

Verdragen van Genève en internationale misdrijven begaan in het OPT, om zodoende de 

verantwoordingsplicht te waarborgen. 

 



 

22. Volledige medewerking verlenen aan de Aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in 

overeenstemming met de relevante verplichtingen die zijn uiteengezet in het Statuut van 

Rome en de Verdragen van Genève, en publieke steun uitspreken voor de onafhankelijkheid 

van het Hof bij zijn onderzoek naar de situatie in Palestina. 

 

23. Bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen en internationale misdrijven begaan in 

Bezet Palestijns Gebied, met name die verband houden met illegale Israëlische 

nederzettingen, opnemen in de implementatie van het EU Global Human Rights Sanctions 

Regime 

 

Lokale overheden in Europa moeten:  
24. In het geval dat een lokale gemeente haar eigen pensioenfondsen heeft, de investeringen in 

een van de "listed activities" voor betrokkenheid bij de Israëlische 

nederzettingenonderneming, zoals uiteengezet door de VN, onderzoeken. Desinvesteren uit 

bedrijven die door de OHCHR in de VN-database zijn opgenomen, gezien de rigoureuze en 

uitgebreide engagement die de OHCHR al is aangegaan  voorafgaand aan de publicatie van de 

database. 

 

25. Ervoor zorgen dat pensioenfondsen van lokale overheden adequate screening- en “due 

diligence”-procedures voor investeringen implementeren om te voldoen aan de verplichting 

om niet betrokken te zijn bij schendingen van het internationaal recht 

 

26. Het aanbestedingsrecht toepassen in overeenstemming met de verplichtingen en 

verantwoordelijkheden als staatsorganen op grond van internationaal recht, de UNGP's en 

OESO-richtlijnen, wat inhoudt dat het uitbesteden van overheidsopdrachten aan bedrijven die 

betrokken zijn bij ernstige schendingen van het internationaal recht, moet worden vermeden. 

 


