ZUIDAS
ZWARTE
LIJST
Een overzicht van de 7 meest schadelijke
bedrijven op de Zuidas

DE TIJD DRINGT
De afgelopen zomer zagen we bosbranden, hittegolven en droogte.
Extreme stormen, overstromingen en smeltende gletsjers. Al decennia
zijn de feiten bekend, we bevinden ons in een klimaat- en ecologische
crisis. De tijd dringt, maar tegengehouden door de lobby van grote
bedrijven, onderneemt de politiek niet de actie die nodig is om haar te
bestrijden.
Het is tijd de lobby buitenspel te zetten. Daarom eist Extinction Rebellion een
burgerberaad voor een eerlijk klimaatbeleid.
In dit boekje besteden we aandacht aan zeven van de meest schadelijke
bedrijven op de Zuidas. Bedrijven uit verschillende sectoren, van de chemie tot
de industriële landbouw, die elk op hun eigen manier bijdragen aan de
vernietiging van de planeet. Zolang deze bedrijven klimaatbeleid blokkeren,
blokkeren wij de Zuidas. Lobby eruit, burgers erin!
Sluit je aan
Wil je meer weten over onze beweging en op welke manieren je mee kan
doen? Iedereen is welkom en we kunnen je hulp goed gebruiken, het is nu of
nooit. Lees meer en sluit je aan op:

WWW.EXTINCTIONREBELLION.NL

ABN AMRO
INVESTEERT IN
FOSSIELE BRANDSTOF
ENERGIEBEDRIJVEN

BANK

2 MILJARD
EURO WINST
IN 2019

GUSTAV MAHLERLAAN 10
1082 PP
AMSTERDAM

In 2019 maakte ABN Amro ruim 2 miljard euro winst. In datzelfde jaar
had de ABN Amro vooralsnog geen meetbare doelstelling opgesteld om
de uitstoot van broeikasgassen die door de bank worden gefinancierd
te verminderen.
Net als vele andere op deze kaart behoort de ABN Amro tot een lange lijn van
grote bedrijven, banken, corporates en giganten die geen transparantie bieden
over hun reëele CO2-voetafdruk. Waar de ABN Amro in 2015 meer begon te
investeren in duurzame energie bedrijven, is het in 2016 en 2017 weer gaan
investeren in fossiele energiebedrijven. In 2018 hield deze trend aan en
vooralsnog heeft de bank geen uitfaseringsbeleid voor fossiele brandstoffen.
Wel heeft de bank reductiedoelstellingen vastgesteld ten opzichte van de eigen
bedrijfsvoering—bijvoorbeeld tot doel stellen in 2020 twintig procent minder
uitstoot ten opzichte van 1990.

APG
INVESTEERT IN
FOSSIELE BRANDSTOF
ENERGIEBEDRIJVEN

BEHEER PENSIOENFONDSEN

OVERZIET 538
MILJARD EURO AAN
FONDSEN

GUSTAV MAHLERPLEIN 3
AMSTERDAM

APG (Algemene Pensioen Groep) beheert Nederlandse
pensioenfondsen uit de overheid en onderwijs, bouw,
woningcorporaties, medische specialisten, sociale werkvoorziening,
schoonmaak & glazenwassers, baksteenindustrie en groothandel in
bloemen en planten.
APG beheert het pensioen van 4,7 miljoen mensen, opgeteld overzien zij
hiervoor 538 miljard euro aan fondsen. Maar waar precies die half biljoen—ja,
biljoen—heengaat is onduidelijk. APG geeft aan duurzame ambities te hebben
maar voorlopig blijft transparantie uit. Wel is bekend dat verzekeringsdochter
Loyalis verzekeringsbeleggingen heeft in ondermeer Royal Dutch Shell en
POSCO, een Zuid Koreaanse staal producent—twee vervuilende giganten. APG
heeft duurzame strevens maar nog maar weinig transparantie.

AKZONOBEL
CHEMIEPRODUCTIE LEIDT
TOT VEEL UITSTOOT VAN
SCHADELIJKE STOFFEN

CHEMIEBEDRIJF

10 MILJARD
EURO
OMZET
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AMSTERDAM

AkzoNobel, chemiebedrijf van Nederlandse bodem dat zich
specialiseert in verven en hoogwaardige coatings. De multinational
had over 2018 een omzet van bijna 10 miljard euro. AkzoNobel heeft
zoals vele andere een verduurzamingsplan maar vooralsnog gaan de
grootste investeringen uit naar de productie van chemicalieën.
Bij de productie van verf, coatings en oplosmiddelen komen gassen die worden
uitgestoten door verschillende vaste stoffen of vloeistoffen. Het huidige gebrek
aan informatie over de veiligheid van chemische stoffen op de markt en de
hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vrijkomen in het milieu tijdens het gebruik
en de verwijdering van chemische producten vormt hier het grootste beletsel.

ENI
GAS EN OLIE PRODUCTIE,
UITSTOOT VAN
BROEIKASGASSEN

GAS EN OLIE

60 MILJARD
DOLLAR
OMZET

STRAWINSKYLAAN
1641 & 1725
AMSTERDAM

ENI International is een Italiaanse oliegigant, één van zeven
Supermajors. ENI behoort tot de top 100 op de Fortune Global 500 lijst.
Op 30 juni van dit jaar rapporteerde ENI een omzet van ruim 60 miljard
dollar.
ENI maakt veel duurzaamheidsbeloftes, een belangrijke stap voor oliegiganten
want alleen door een reconstructie van deze en soortgelijke industrieen kan de
klimaatcrisis nog worden omgedraaid. ENI schiet tekort in transparantie over
de reëele impact van hun werkzaamheden. Niet in de gevolgen voor het
klimaat, noch de humanitaire of monetaire gevolgen.

SANDVIK
MIJNBOUW LEIDT TOT
UITPUTTING VAN
GRONDSTOFFEN

MIJNBOUW

10 MILJARD
EURO
OMZET
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AMSTERDAM

Sandvik is een Zweedse engineering multinational met wereldwijd
bijna 40.000 werknemers. Sandvik is gespecialiseerd in materialen
technologie en bevindt zich op de voorgrond van de mijnindustrie.
Mijnbouw op zich heeft een schadelijk effect op het milieu: van het
verlies van biodiversiteit, verontreiniging van de bodem en
grondwater tot aan luchtvervuiling. Sandvik verklaart trots één van
de meest duurzame industriële bedrijven ter wereld te zijn, maar dit
staat haaks op hun uitgaven patronen.
In 2019 had Sandvik een omzet van bijna 10 miljard euro. In 2019 werd er
volgens hun jaarlijks rapport bijna 38 miljoen euro in research and development
gestoken. Waar deze multinational een overvloed aan omzet en mijnen in lage
lonen landen heeft, ontbreekt het aan transparantie. Wat we terugkrijgen voor
38 miljoen aan R&D weten we niet, wel weten we dat Sandvik leidend is in
metaalpoeder—noodzakelijk ingrediënt in het fabriceren van batterijen—
hetgeen wat de productie van technologie zo vervuilend maakt.

LOUIS DREYFUS
MASSA LANDBOUW
LEIDT TOT DROOGTE EN
TOENEMENDE UITSTOOT
VAN BROEIKASGASSEN

36,5 MILJARD
DOLLAR
OMZET

LANDBOUW
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Louis Dreyfus Company (LDC) is werkzaam binnen agricultuur. Van
diervoer tot aan textiel en vezels en zelfs transport maakt LDC tot een
landbouwreus met een omzet van 36,5 miljard over 2018.
Vooral de productie van diervoer staat bekend als schadelijk voor het milieu. De
grote hoeveelheden water die er nodig zijn voor de productie van soyabonen en
maïs zijn uitputtend voor regionale natuurlijke bronnen. Dit kan leiden tot
waterschaarste op plekken waar schoon drinkwater moeilijk is om aan te
komen. Daarnaast leidt het tot droogtes die als gevolg grote bosbranden hebben
in plekken als de Amazone en grote delen van de Amerikaanse staat Californië.
Het is niet alleen de productie van diervoer dat veel water gebruikt maar ook de
productie van textielen en vezels—één van de overige disciplines waar LDC zich
over buigt. Voor de productie van textielen is ook veel water nodig met tot
gevolg de hiervoor genoemde uitputting van natuurlijke bronnen. Naast
droogte zorgt agricultuur op grote schaal voor een forse vermindering van de
biodiversiteit. In landen zoals Colombia en Brazilië—populaire havens voor de
productie van soyabonen en cacoa—hebben bosbranden en landbouw geleid tot
minder biodiversiteit met verdere verslechtering van het mileu tot gevolg.
Verduurzaming door giganten als LDC heeft de grootste impact. Maar waar
LDC mooie beloftes maakt, is de landbouwreus niet transparant. De
jaarverslagen en rapporten bevatten geen concrete cijfers over uitstoot. Wat wel
perspectief biedt zijn de disciplines waarin LDC nog altijd naar een betere
marktpositie zoekt: transport, textiel & vezels en diervoer behoren nog altijd tot
drie van de meest vervuilende industrieën vandaag de dag.

TEC
TUNNELBOUW LEIDT
TOT EROSIE VAN
NATUURLIJKE
GRONDSTOFFEN

TUNNEL, GAS EN LEIDINGEN

609 MILJOEN OMZET
(RHDHV)
145 MILJOEN OMZET
(W+B)

HOOGOORDDREEF 15
1101 BA
AMSTERDAM

TEC is een permanent samenwerkingsverband tussen
ingenieursadviseurs Royal HaskoningDHV en Witteveen + Bos. TEC
treedt op als adviseur in de bouw van tunnels en aquaducten. De bouw
van tunnels leidt veelal tot vermindering van de biodiversiteit en een
versnelling van de erosie van natuurlijke bronnen.
De afbraak van rotsen voor de bouw van tunnels tot aan betonspuiten is de
bouw van tunnels een katalysator voor de verdere opwarming van de aarde.
Over TEC zijn weinig cijfers bekend maar de overkoepelende bedrijven Royal
HaskoningDHV en Witteveen + Bos hadden een omzet van 609 miljoen (2017)
en 145 miljoen (2019) euro, respectievelijk.

TOT SLOT
300 Miljard euro is er nodig om de klimaatcrisis te keren, dat stellen de
klimaatwetenschapper van de VN. De opgetelde omzet over 2019 van
slechts deze 7 bedrijven is meer dan 100 miljard.
De Zuidas telt in totaal 100 keer zo veel bedrijven. 800 bedrijven maken samen
de Zuidas—dit financiele hart waar in dit afgelopen half jaar deze bedrijven meer
staatssteun hebben ontvangen dan het klimaat ooit heeft mogen zien.
Sluit je aan
Ben je het ook zat om vanaf de zijlijn toe te kijken hoe onze planeet wordt
verwoest. Lees meer en sluit je aan op:

WWW.EXTINCTIONREBELLION.NL

Gooi dit niet weg maar geef het door

