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  INLEIDING 

 We leven in het tijdperk van de industriële veehouderij. 
Jaarlijks worden wereldwijd 80 miljard dieren 
geproduceerd voor ons eten, waarvan naar schatting 70% 
in de megastallen van de industriële veehouderij.i Dit 
systeem is een van de grootste aanjagers van 
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, herbergt grote 
volksgezondheidsrisco's en veroorzaakt immens en massaal 
dierenleed. Met een menselijke populatie die alleen maar 
toeneemt worden deze effecten groter en groter wanneer 
de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. Er is 
daarom maar één optie: de mondiale vee-industrie moet een 
halt worden toegeroepen.  

Klimaat - 26% van antropogene emissies komt van 
voedselproductie, waarvan dierlijke productie een 
disproportioneel deel uitmaakt. Hoewel dierlijke productie slechts 
18% van de calorieën en 37% van de eiwitten in menselijke 
voeding levert, draagt het bij aan 58%ii van de 
landbouwemissies. Andere studies schatten deze bijdrage zelfs 
op 80%iii in.  

Natuur - Daarnaast is de mondiale industriële veehouderij een 
directe aanjager van biodiversiteitsverlies en het verdwijnen van 
wilde soorten. Door ontbossing en veranderingen in landgebruik 
wordt het habitat van wilde planten en dieren steeds kleiner en 
raakt versnipperd – meer dan een kwart (27%) van het 
aardoppervlak wordt inmiddels gebruikt voor veeproductie 
(zowel voor het houden van vee als voor het verbouwen van 
veevoer).iv Het verbouwen van veevoer gaat gepaard met 
monoculturen en het gebruik van pesticiden en kunstmest. Dit 
zorgt vervolgens weer voor het afsterven van insecten en andere 
diersoorten, onnatuurlijke veranderingen in ecosystemen en 
vervuiling van grond en grondwater.  

Mens - Een ander belangrijk gevolg van de industriële 
veehouderij is de schending van mensenrechten en de risico’s 
voor de gezondheid. Het huidige systeem zorgt bijvoorbeeld 
voor grotere ongelijkheid in leefomstandigheden, onder andere 
omdat het verbouwen van traditionele, lokale en gezonde 
voeding vervangen wordt door monoculturen en grote stallen, 
waarvan de productie voor een groot deel naar het buitenland 
wordt verscheept. Overconsumptie van vlees wordt daarnaast 
geassocieerd met toenames in ziektes zoals hart- en 
vaataandoeningen en vormen van kanker. Maar de grootste 
bedreiging voor onze gezondheid ligt misschien wel in de risico’s 
omtrent pandemieën en antibioticaresistentie.  

Dier – De industriële veehouderij is verantwoordelijk voor tal van 
dierenwelzijnsproblemen die stress, pijn en ondraaglijk lijden in 
dieren veroorzaken. Tientallen miljarden dieren lijden onder 
pijnlijke mutilaties, slechte luchtkwaliteit, onnatuurlijke en 
ongezonde voedingsregimes, mishandeling, lange-
afstandstransport en inhumane slacht. En dan hebben we het nog 
niet eens over de stress, verveling, verwondingen, honger en 
sociale isolatie die dieren ondergaan, wat grote gevolgen heeft 
voor hun mentale gesteldheid.  

De rol van ABP 

Al deze effecten van de wereldwijde industriële veeteelt worden 
in stand gehouden door financiële instellingen. Investeerders en 
banken houden het huidige systeem draaiende door geld te 
stoppen in de keten van bedrijven die dieren op industriële wijze 
‘produceren’ en vermarkten. Dit rapport brengt de investeringen 
van ABP, het grootste pensioenfonds van Europa, in de 
wereldwijde industriële veeteelt in kaart. Banden met deze 
industrie zijn veelvuldig: het gaat niet alleen om vlees- en 
zuivelbedrijven, maar ook om supermarkten en fastfoodketens die 
hun producten aan de consument verkopen, toeleveringsbedrijven 
zoals veevoerhandelaren en pesticidefabrikanten en de banken 
die de bouw van megastallen financieren.   

 

Afbeelding: Moderne kippenboerderij voor het fokken van kippen en eieren, 
transportband met meerdere niveaus, binnen. Credit: HENADZY / Adobe Stock 
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  RESULTATEN 

Geldstromen 

In dit rapport is in totaal voor meer dan 8 miljard euro aan 
beleggingen geïdentificeerd die direct of indirect verbonden zijn 
aan de mondiale vee-industrie. Dit gaat slechts om een selectie 
van bedrijven, daadwerkelijke getallen vallen waarschijnlijk hoger 
uit. Met uitzondering van vlees- en zuivelproducenten en banken- 
is voor de andere sectoren alleen gekeken naar de vijf grootste 
internationale bedrijven en of ABP hierin investeert.  

Van deze 8 miljard euro, gaat meer dan 1 miljard euro naar de 
eerste 10 vlees- en zuivelproducenten waar ABP in investeert, 
bedrijven zoals JBS en Tyson Foods waarvan bekend is dat 
dierenwelzijnstandaarden vrijwel afwezig zijn. Meer dan 1,5 
miljard euro gaat naar fastfoodbedrijven en retailers zoals 
McDonalds en Costco. Costco was recent nog in het nieuws 
omdat twee aandeelhouders een rechtszaak zijn gestart tegen 
het bedrijf vanwege opzettelijke dierenmishandeling. Daarnaast 
gaat er nog eens minstens 1 miljard euro naar bedrijven in de 
toeleveringsketen zoals pesticidebedrijven, mestbedrijven, 
zadenbedrijven en veevoerhandelaars. Als laatste is gekeken 
naar de beleggingen van ABP in de financiële sector. Dit aantal 
is dermate groot dat er een selectie is gemaakt op banken die 
ook voorkomen in de Sinergia Animal Banks for Animals list – 
een ranking van banken op het gebied van dierenwelzijn. 4.3 
miljard euro gaat alleen al naar de 40 geïdentificeerde banken 
op deze lijst.  

Falend beleid 

Aangezien ABP het pensioenfonds voor de overheidssector is, is 
het van belang om na te gaan in hoeverre het beleid van ABP in 
lijn ligt met dat van de Nederlandse overheid. 

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan een 
duurzaam en humaan voedselsysteem door in te zetten op een 
circulair landbouwsysteem en de consumptie van dierlijke eiwitten 
te verminderen – naar een inname van 50-50% van dierlijke 
versus plantaardige eiwitten in 2030. Daarnaast pleit Nederland 
voor betere en uitgebreidere wetgeving inzake het welzijn van 
landbouwhuisdieren binnen de EU. In het regeerakkoord 2020 
heeft het zich gecommitteerd aan een traject naar een 
‘dierwaardige veehouderij’. Op EU-niveau heeft de Europese 
Commissie het plan aangekondigd om kooien in de Europese 
veehouderij geleidelijk af te schaffen en de huidige wetgeving 
inzake dierenwelzijn te herzien en te verbeteren. Nederland is 
een groot voorstander van deze stap. 

Deze Nederlandse ambities staan in schril contrast met de 
beleggingen van ABP. Hoewel ABP landbouw en voedsel als 
een belangrijk aandachtspunt heeft aangemerkt, is de visie 
beperkt tot het verbeteren van ’business as usual’ door het 
realiseren van zogenaamde efficiënte en verantwoorde 
grondstofketens. Duidelijke doelen stelt ABP niet. Terwijl ABP 
opschept over verantwoordelijkheden en eisen zoals het 
tegengaan van ontbossing, het verkleinen van de CO2-voetafdruk 
en het verminderen van afval, blijft ABP investeren in bedrijven met 
grote nadelige gevolgen voor natuur en klimaat, zoals JBS en 
Tyson Foods. 

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat het beleid op het gebied 
van dierenwelzijn van tien vlees- en zuivelbedrijven waarin ABP 
belegt, sterk te wensen overlaat. Geen van deze bedrijven 
voldoet aan de volledige set van absoluut minimale 
dierenwelzijnscriteria voor varkens, kippen en koeien (Tabel 1). 
Veel bedrijven gebruiken bijvoorbeeld nog steeds ligboxen voor 
zeugen, één van de ergste vormen van dierenmishandeling. 
Bovendien heeft slechts één van deze tien bedrijven een duidelijk 
statement over een transitie naar minder dierlijke eiwitten. 

 

Afbeelding: Reuzenmiereneter wandelt door verbrand graslandgebied, Emas 
NP, Brazilië. Credit: Luiz Claudio Marigo / naturepl.com 
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Danone SA  

Better chicken commitment V (EU) - V X X X X X - X (V 
Europe) 

Verbod op ligboxen (zeugen) V - X V (UK) X X* X V X V 

Verbod op legkippen in kooien V - V V X V - V - V 

Weidegang van melkkoeien tijdens het gras-
groeiseizoen X X X - - - X X - X 

Voer voor vleeskoeien – max 40% granen  - X X X X X - - - 

Max. 8 uur transport eis X X X X X X X X - V 

Slaughter:  
• Kippen – geen elektrische 

waterbadmethode 
V - V X X - X X - X 

• Varkens – geen CO2 vergassing - - X X X X X X - X 

• Koeien - Geen electroimmobilisatie, 
immobilisatie met touw of rotatiebox 

X X X X X X X X - X 

Eiwittransitiestatement V X X X X X X X X X 

*De gebruikte eisen zijn gebaseerd op het FARMS initiatief. Voor ligboxen geldt: “Dry sows and gilts must be housed in groups and may only be kept in 
stalls or crates for a maximum of four days after insemination.” Marfrig heeft een toezegging dat zeugen maximaal 28 dagen in ligboxen mogen 
blijven en voldoet daar dus niet aan. 

Tabel 1 - Overzicht van of de top tien vlees- en zuivelproductiebedrijven waarin ABP investeert voldoen aan de absolute minimale 
dierenwelzijnscriteria voor varkens, kippen en koeien en of ze een eiwittransitiedoelstelling hebben. X (donkerrood) betekent dat niet 

aan het criterium wordt voldaan, V (oranje) betekent dat aan het criterium wordt voldaan, - (grijs) betekent dat het niet relevant is voor 
het bedrijf en geel betekent dat het slechts gedeeltelijk het geval is. 

Naast de vlees- en zuivelbedrijven hebben we vastgesteld dat uit 
een reeks van 40 investeringen in banken, ABP in 30 banken 
investeert die op de Sinergia Animal Banks for Animals lijst nul van 

de twintig punten scoren op dierenwelzijn van veedieren. Drie 
banken scoren respectievelijk drie, vier en acht punten en slechts 
twee banken halen de helft van de punten. 



  
6       ABP: INVESTING IN AN UNINHABITABLE WORLD      

 

 
  

INVESTERINGEN IN JBS 
Het Braziliaanse bedrijf JBS is 's werelds grootste vleesproducent. Het bedrijf groeide van 2 miljard US dollar omzet in 2006 
naar 65 miljard US dollar omzet in 2021. Momenteel slacht JBS maar liefst 27 miljoen runderen, 47 miljoen varkens en 4,9 
miljard vleeskippen per jaar. 

Behalve dat JBS verband houdt met een reeks grootschalige dierenwelzijnsproblemen, levert JBS een aanzienlijke bijdrage 
aan de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot voor 2021 wordt berekend op 421,6 mmt CO2-equivalent, dat is meer dan 
het dubbele van de totale uitstoot van heel Nederland in hetzelfde jaar. Dit vertegenwoordigt een toename van 51% van de 
broeikasgasemissies sinds 2016.V Het is bekend dat JBS zich niet verplicht tot het meten, bekendmaken of verminderen van 
de zogenaamde Scope 3-emissies, die tot 97% van JBS' klimaatvoetafdruk vertegenwoordigen. In dit licht moet de retoriek 
van het bedrijf over het verminderen van Scope 1 en 2 emissies (beperkt tot de fabrieken en kantoren) worden beschouwd 
als flagrante greenwashing.vi 

 

 
Figuur 1 – Vergelijking van de uitstoot van broeikasgassen van JBS met andere bedrijven en landen. 

 

JBS heeft jarenlang niet kunnen garanderen dat hun rundvlees ontbossingsvrij is, waardoor de afnemers en investeerders niet 
kunnen voldoen aan ‘ontbossingsvrij’. Een conservatieve schatting is dat de totale ontbossingsvoetafdruk van JBS circa 200.000 
hectare omvat in de directe toeleveringsketen en maar liefst 1,5 miljoen hectare in de indirecte toeleveringsketen.vii In januari 
2022 concludeerde een Bloomberg-onderzoek dat JBS “een van de grootste aanjagers van ontbossing in de Amazone” is. JBS 
heeft zelfs niet beloofd om de ontbossing in zijn wereldwijde toeleveringsketen vóór 2035 te stoppen en heeft geen adequaat 
verantwoordingsmechanisme om ervoor te zorgen dat dit doel wordt bereikt. 

ABP heeft directe investeringen in JBS van in totaal 68 miljoen euro. Het heeft echter ook een aanzienlijke indirecte 
investeringsvoetafdruk. Zo is BlackRock, na de familie Batista en BNDES, de grootste investeerder van JBS en heeft ABP € 256 
miljoen geïnvesteerd in BlackRock. ABP investeert ook in Barclays (€ 81 miljoen), dat in 2021 860 miljoen aan financiële steun 
aan JBS heeft verstrektviii. Bovendien investeert ABP in belangrijke klanten van JBS, waaronder McDonalds, Nestlé en Costco. Als 
zodanig heeft ABP een substantiële ketenverantwoordelijkheid met betrekking tot JBS en meerdere aanknopingspunten om 
verandering teweeg te brengen. 
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CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 
ABP investeert miljarden in bedrijven die vlees en zuivel 
afnemen, of deze productie ondersteunen. En dat zonder te 
screenen op of eisen te stellen met betrekking tot dierenwelzijn. 
Het verbeteren van elementen van het huidige industriële model, 
dat voornamelijk is gebaseerd op de productie van dierlijke 
eiwitten, is niet voldoende. Het model zelf is op een dood spoor 
beland. En de tijd dringt. Het wereldwijde voedselsysteem heeft 
onmiddellijke transformatie nodig als we willen voldoen aan de 
basisvereisten voor een beter leven voor dieren, het 
Parijsakkoord, het aanstaande biodiversiteitsakkoord en de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. ABP moet daarom dringend 
onderdeel van de oplossing worden, in plaats van ondersteuner 
van het probleem. 

ABP moet zich inzetten voor een transformatie van het 
voedselsysteem, inclusief hoge normen voor dierenwelzijn, 

nultolerantie voor ontbossing en op basis van een 1,5 graden-
scenario in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Deze inzet 
moet inhouden: 

• een streven naar hoog dierenwelzijn en minimaal het 
FARMS-initiatiefix implementeren 

• een verschuiving van dierlijk voedsel naar meer plantaardig 
voedsel – halvering van de huidige eiwitproductie en -
consumptie tegen 2040; en 

• een transitie naar duurzame kringlooplandbouw – inclusief 
het uitfaseren van monoculturen zoals soja als diervoeder. 

 

Afbeelding: Illegaal vuur brandt in het Amazone regenwoud, Brazilië. Luchtfoto van ontbossingsgebied voor weiland, vee en landbouw sojaboerderij.  
Credit: PARALAXIS / Shutterstock 
 

To show the extent to which ABP is involved in the whole meat 
and dairy industry, the focus of this research was expanded 
beyond the meat and dairy production companies. These three 
categories and their impacts are therefore briefly described in 
step one using anecdotal evidence and already available 
benchmark data to show their relation to animal welfare.  

In the second part of the research we zoomed in on the ten 
biggest investments of ABP into the meat and dairy production 

companies. This part of the assessment focused on the animal 
welfare policies of these companies; do they have any and, if so, 
do they align with the FARMS initiative? To find the answers to 
these questions we searched for publicly available animal welfare 
policies on company websites, sustainability reports and ESG 
reporting. If no mention of the criteria was found, it was concluded 
that clear targets or policies on this topic were lacking.  



  
8       ABP: INVESTING IN AN UNINHABITABLE WORLD      

 

 

 

i. World Animal Protection (2022). The hidden health impacts of industrial livestock systems. World Animal Protection, London UK. p.9. 

ii. Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992; Holth, 
J. K., et al. (2019). "Erratum for the Research Article “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers” by J. Poore and T. 
Nemecek." Science 880 (2019): 831. 

iii. Steinfeld, H. et al. (2006), Livestock’s Long Shadow. FAO, Rome, p.112; Röös, E. et al. (2016). Protein futures for Western Europe: potential land 
use and climate impacts in 2050. Regional Environmental Change 17.2 (2017): 367-377. 

iv. Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.; 
Ritchie, H. & Roser, M. (2020). Environmental impacts of food production. Our world in data. 

v. Feedback (2022). Media briefing – 21 April 2022. Online: https://feedbackglobal.org/wp-content/uploads/2022/04/JBS-media-briefing-final-
with-logo.pdf viewed June 2022. 

vi. Mighty Earth (2022). The boys from Brazil; How JBS became the world’s largest meat company – and wrecked the climate to do it. Mighty Earth, 
Washington US.  

vii. Steinweg, T. et al (2020). JBS: outsized Deforestation in Supply Chain, Covid-19 Pose Fundamental Business Risks. Washington, US. See also 
Amnesty International (2020). From Forest to Farmland: cattle illegally grazed in Brazil’s Amazon found in JBS’supply chain. London, UK. 

viii. Kuepper, B. & Warmerdam, W. (2021). JBS Profile – European Subsidiaries. Brands and Financiers, Amsterdam, The Netherlands: Profundo.  

ix. Het Farm Animal Responsible Minimum Standards (FARMS) initiatief is opgezet om financiële instituten te helpen om bedrijven in de vlees- en 
zuivelindustrie aan te sporen tot betere dierenwelzijnsstandaarden. Meer hierover is te vinden op https://www.farms-initiative.com/.

REFERENTIES 
 



 

World Animal Protection 
Louis Couperusplein 2III 
2514 HP  
Den Haag 
The Netherlands 
 

  088 268 0000 

  info@worldanimalprotection.nl 

  W: worldanimalprotection.nl 

 

  /WorldAnimalProtectionNederland 

 / worldanimalprotectionnl 

/ wap_nl 

/ AnimalProtectionNL 
 

Copyright © World Animal Protection  
07.22 

 

 

 


