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1 Achtergrond en reikwijdte

Dit beleidsstuk heeft ten doel de Fundamentele Beleggingsbeginselen te vertalen in richtlijnen voor het beleggen
in entiteiten die bij landroof  betrokken zouden kunnen raken.1 De meest gehanteerde definitie van ‘landroof’ is
grootschalige verwerving van land voor agrarische productie door buitenlandse investeerders, via aankoop of
pacht, die om een of meer van de volgende redenen niet ethisch is:

■ de verwerving is in strijd met mensenrechten, met name gelijke rechten voor vrouwen;
■ de verwerving is niet gedaan op basis van 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) door de gebruikers van

het land;
■ de maatschappelijke, economische en milieu-effecten van de verwerving, met inbegrip van genderspecifieke

effecten, zijn ofwel niet gedegen beoordeeld ofwel niet in acht genomen;
■ de verwerving is niet gebaseerd op (een) transparante overeenkomst(en) waarin duidelijke en bindende

verplichtingen ten aanzien van activiteiten, werkgelegenheid en batenverdeling vastgelegd zijn, en;
■ de verwerving is niet gebaseerd op een doelmatige ‘democratische planning’, onafhankelijk toezicht en

substantiële participatie.2

Bij landroof gaat het vooral om de nadelige gevolgen van landverwerving voor de behoefte van lokale en
nationale bevolkingen om toegang te hebben tot – en eigenaar te zijn van – hun natuurlijke hulpbronnen, zowel in
het heden als in de toekomst. Land gaat soms zonder toestemming en/of formele overdracht in andere handen
over omdat er over eigendomsrechten onenigheid bestaat. Gebruikelijker echter zijn gevallen waarin de
eigendomsrechten wel duidelijk zijn, maar investeerders toch land kunnen kopen dat al gebruikt of bewoond
wordt door een lokale gemeenschap, waartoe ook inheemse volken kunnen behoren. De verwerving heeft dan tot
gevolg dat de lokale gemeenschap of het inheemse volk naar elders wordt verplaatst. In dergelijke gevallen
omschrijft de lokale overheid het ‘geroofde’ land gewoonlijk als ‘braakliggend’ of ‘onontgonnen’ land waarmee
voorheen niets werd gedaan. Ook zonder agrarische functie kan land echter door lokale gemeenschappen in
gebruik zijn en een cruciale rol spelen bij hun voortbestaan.

ACTIAM is niet actief betrokken bij de verwerving van (agrarisch) land omdat wij voornamelijk in bedrijven
beleggen.3 Dit position paper heeft daarom betrekking op beleggingen in bedrijven die bij landroof betrokken
kunnen zijn of raken. Het paper vormt een aanvulling op bestaande sector- en beleidsverklaringen van ACTIAM.
Landroof komt niet alleen in de landbouwsector geregeld voor, maar vormt ook in de sectoren mijnbouw, olie &
gas en papier- & bosbouwproducten een belangrijk onderwerp.

Wij willen met dit position paper verantwoord beleggen in de sector natuurlijke hulpbronnen bevorderen. De
houding tegenover directe buitenlandse investeringen in landbouwgrond is vaak negatief, wat ten koste kan gaan
van ontwikkelingsmogelijkheden. Een belangrijke doelstelling moet dan ook zijn om het positieve potentieel van
land te versterken door negatieve effecten te voorkomen. Als verantwoorde aandeelhouder sporen wij bedrijven
liever aan tot best practices dan ze van ons beleggingsuniversum uit te sluiten. In dit paper beschrijven wij
richtlijnen en uitgangspunten voor ons streven om bij bedrijven in onze portefeuille best practices te bevorderen
en negatieve effecten te voorkomen.

1 De Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn gericht op: vermijding van de ernstigste en meest systematische schendingen van mensenrechten;
vermijding van de ernstigste vormen van kinderarbeid; vermijding van betrokkenheid bij gedwongen arbeid; vermijding van ernstige vormen
van corruptie; vermijding van ernstige milieuverontreiniging; vermijding van betrokkenheid bij de productie en ontwikkeling van
controversiële wapensystemen, bij het verlenen van diensten voor het ontwikkelen, gebruiken en onderhouden van dergelijke wapensystemen
of bij handel in deze systemen, en; eerbiediging van de algemeen aanvaarde ethische grondslagen waarop een humanitaire samenleving
berust.

2 Verklaring van Tirana: www.landcoalition.org/sites/default/files/aom11/Tirana_Declaration_ILC_2011_ENG.pdf

3 Voor nadere informatie over beleggen in staatsobligaties verwijzen wij naar ons raamwerk voor verantwoord beleggen in staatsobligaties op onze 
website
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2 Inleiding

In de context van de recente forse stijging van de directe buitenlandse investeringen in land is sinds het jaar
2000 wereldwijd ongeveer 15-20 miljoen hectare land verworven of onderwerp van onderhandelingen over
verwerving. Het grootste deel van die terreinen bevindt zich in Afrika, Latijns-Amerika en delen van Azië en is uit
hoofde van uiteenlopende pachtstelsels de facto eigendom van rurale gemeenschappen, al zijn deze rechten
vaak niet geregistreerd. De hoge vraag naar land wordt onder meer veroorzaakt door de groei van de
wereldbevolking, waarvoor een stijging van 7 miljard in 2011 naar 9 miljard in 2050 wordt voorzien. Een andere
belangrijke factor is de wereldeconomie, die naar verwachting tegen 2050 in omvang verdrievoudigd zal zijn.
Deze economische expansie doet een steeds groter beroep op steeds schaarsere natuurlijke en agrarische
hulpbronnen. In deze omhoogschietende vraag naar voedsel zal moeten worden voorzien door landbouwgronden
die als gevolg van klimaatverandering, uitputting van watervoorraden en andere beperkende factoren onder druk
staan en die door de productie van biobrandstoffen, CO2-opslag, bosbehoud, houtproductie en niet-
voedselgewassen nog verder worden ondermijnd.4 Momenteel heeft minder dan 30% van de wereldwijde
landtransacties uitsluitend op verbouw van voedselgewassen betrekking.5

4 www.oxfam.org/en/grow/policy/land-and-power

5 Zie www.landmatrix.org
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3 Impact

Buitenlandse investeerders brengen in ontwikkelende en opkomende landen kapitaal voor
land(bouw)ontwikkeling in waaraan dringend behoefte is. (Agrarische) landinvesteringen, mits verantwoord
gestructureerd en uitgevoerd, kunnen dan ook tot economische en maatschappelijke ontwikkeling bijdragen. Dat
is echter lang niet altijd het geval. Bij (agrarische) landinvesteringen wordt vaak een aanpak gevolgd die criteria
op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) niet in aanmerking neemt en die daardoor nadelige
gevolgen heeft voor gemeenschappen, lokale economieën, de voedselzekerheid en het milieu. De effecten van
grootschalige verwerving van land en van de bredere commerciële druk op land kunnen in verschillende
dimensies worden geconceptualiseerd. Ze kunnen zich op lokale schaal, op nationale schaal of op wereldwijde
schaal tussen internationale markten en mondiale ecosystemen voordoen. De mogelijke ESG-gevolgen van
grootschalige landverwerving worden hierna toegelicht.

3.1 MILIEU-IMPACT

De overgang van kleinschalige landbouw met weinig productiemiddelen naar grootschalige intensieve en
geïndustrialiseerde landbouw kan een reeks gevolgen hebben voor het milieu. Voorbeelden van zulke gevolgen
zijn bodemaantasting, waterverontreiniging, excessief verbruik van zoet water en zware afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen in relatie tot machines, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, opslag en transport. De
omzetting van bosgrond en onontgonnen land gaat gepaard met verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie,
wegleiding van water uit milieustromen en verlies van ecosysteemdiensten (zoals onderhoud van de bodem- en
waterkwaliteit en opname van CO2).6 Door de toenemende commerciële druk op land is ook ontbossing een
regelmatig verschijnsel. Zo zijn houtkap en omvorming tot oliepalmplantages de belangrijkste oorzaken van het
massale verlies aan regenwoud in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.

3.2 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

MARGINALISATIE VAN RECHTEN VAN GEMEENSCHAPPEN

Er heerst een wijdverbreide perceptie dat veel land ‘onbenut’, ‘beschikbaar’ of ‘wildernis’ is. Deze aanname
blijkt in veel gevallen echter niet te kloppen. Nagenoeg alle waardevolle grond wordt door lokale bewoners
gebruikt of minimaal geclaimd.7 Grootschalige landverwerving richt zich primair op land dat niet permanent
gecultiveerd wordt, maar dat uit niet-bewerkte bosgronden, graslanden en moerassen bestaat waarvan rurale
gemeenschappen collectief gebruikmaken. Dergelijke gebieden zijn op grond van traditie en gewoonterecht
meestal gemeenschappelijk eigendom en worden over het algemeen ook gemeenschappelijk gebruikt.8 Deze
gemeenschapsgrond vormt vaak het leeuwendeel van het land en de natuurlijke hulpbronnen die rurale
gemeenschappen ter beschikking staan. In plaats van braak te liggen of onbenut te zijn, is die
gemeenschapsgrond in feite dus een cruciaal element in het systeem van gewoonterechtelijk of inheems
landbezit en -gebruik.9 Een belangrijk risico in het kader van de commerciële druk op land is mogelijk verlies van
het grondgebied en daaraan gerelateerde bezittingen. De gevolgen kunnen vooral ernstig zijn wanneer dwang de
basis voor de verwerving vormt en de betrokken bewoners tegen hun wil worden verplaatst. Indien de verwerving
van land in rechtstreeks verlies van huisvesting resulteert, kunnen de gevolgen voor de getroffen huishoudens nog
worden verergerd door verlies van andere bezittingen en ontwrichting van niet-agrarische middelen van bestaan.

LOKALE VOEDSELZEKERHEID

Als huishoudens de toegang verliezen tot hulpbronnen waarvan ze geheel of ten dele afhankelijk zijn, raakt hun
vermogen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien in het gedrang. Zij zijn in dat geval genoodzaakt om voor
6 Milieustromen beschrijven de kwantiteit, de timing en de kwaliteit van waterstromen die nodig zijn om zoetwater- en estuariumecosystemen

in stand te houden en om de bestaansmiddelen en het welzijn van mensen te beschermen die van deze ecosystemen afhankelijk zijn.
7 Waardevolle grond is land dat voor de lokale gemeenschap als bron fungeert en op grond daarvan bescherming verdient.

8 Het internationaal gewoonterecht bestaat uit regels die uit "een als recht aanvaarde algemene praktijk" zijn voortgevloeid en die
onafhankelijk van het verdragsrecht bestaan.

9 Inheemse volken zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op de natuurlijke rijkdommen van hun grondgebied. Land is echter meer dan
alleen een bezitting met economische en financiële waarde. Het voortbestaan en de ontwikkeling van specifieke levenswijzen, traditionele
kennis, ambachten en andere cultuuruitingen van inheemse volken zijn sinds mensenheugenis mede afhankelijk van de toegang tot en de
rechten op hun traditionele land, grondgebied en hulpbronnen. Inheemse volken kennen tevens een diepgaande spirituele relatie met hun
grondgebied. Zij voelen zich één met het land dat hun voorouders bewoonden en achten zich verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De
volken bekommeren zich om de beken, de bodem, de planten en de dieren daar, zowel voor zichzelf als voor toekomstige generaties. Hun
grondgebied is de locatie waar hun voorouders begraven liggen en waar heilige plaatsen worden bezocht en vereerd. (Ontleend aan het
rapport State of the Worlds’ Indigenous Peoples, gepubliceerd door het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties.)
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toereikende vervanging te zorgen of om werk te vinden. Investeringen in landbouw vergroten de totale
voedselvoorraad, zo is de gedachte, maar dat wil niet zeggen dat de binnenlandse beschikbaarheid van voedsel
er ook door toeneemt. De schoen wringt vooral in gevallen waarbij het geproduceerde voedsel voor de export
bedoeld is en niet in het eigen land wordt gedistribueerd.10 Grootschalige landverwervingen kunnen dus ernstige
gevolgen hebben voor de lokale voedselzekerheid en lokale voedselproductiesystemen.

GENDER

De kosten en baten van landverwervingen worden binnen gemeenschappen vaak niet gelijk verdeeld. De nadelige
gevolgen van landroof treffen mensen met de zwakste maatschappelijke en economische positie gewoonlijk het
zwaarst. Als gevolg van machtsongelijkheid gaan vrouwen over het algemeen het meest onder landroof gebukt.
Zo leidt landonteigening voor vrouwen dikwijls tot een taakverzwaring omdat zij te voet lange afstanden moeten
afleggen om alternatieve bronnen voor hun water- en brandhoutvoorziening te vinden. Tevens kunnen vrouwen
door landonteigening productieactiviteiten verliezen, waardoor hun inkomsten wegvallen en zij economisch
afhankelijk raken van mannen.

BESTUUR

Landtransacties worden dikwijls met weinig transparantie en onder onduidelijke voorwaarden opgezet en
uitgevoerd. Corruptie met betrekking tot land kan zich op twee niveaus voordoen. Bij administratieve corruptie
gaat het in de regel om kleinschalige omkoping, waarbij smeergeld moet worden betaald om onroerend goed te
registreren, eigendomsrechten te vestigen of te veranderen, informatie over land te verkrijgen, kadastrale
informatie te laten verwerken en gunstige plannen voor het gebruik van land te bewerkstelligen.11 Corruptie in
relatie tot land is wijdverbreid en stelt mensen die eigendomsrechten op land willen registeren of overdragen
voor hoge informele kosten. Deze corruptie kan administratieve diensten ontoegankelijk maken voor mensen die
zich het betalen van steekpenningen niet kunnen veroorloven. Deze mensen genieten geen of slechts beperkte
wettelijke bescherming, waardoor ze het risico lopen van huis en haard te worden verdreven en aan andere
misstanden ten prooi te vallen. Politieke corruptie heeft een ander karakter. Deze vorm van corruptie richt zich
op het verkrijgen van controle over middelen van een land, zowel boven als onder de grond. Voorkeurstoewijzing
van land ten gunste van investeerders of delen van de lokale bevolking wekt vaak argwaan en kan bestaand
lokaal misnoegen versterken en tot politieke onrust bijdragen. Landtransacties in gebieden waar over aanspraken
op en geschillen over land nog niet besloten is, kunnen bestaande spanningen tussen rivaliserende partijen
verergeren en mogelijk in conflicten en gewelddadigheden resulteren. Politieke corruptie kan vele vormen
aannemen, maar heeft altijd hetzelfde effect: de landrechten van particulieren en gemeenschappen worden met
voeten getreden.

10 www.responsibleagroinvestment.org

11 Corruptie die plaatsvindt bij administratieve en overige dienstverlening door overheden.
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4 Relevantie voor de Fundamentele Beleggingsbeginselen
van ACTIAM

ACTIAM acht landroof in strijd met haar Fundamentele Beleggingsbeginselen, vooral ten aanzien van
mensenrechten en het milieu. Als verantwoord belegger zullen wij uitsluiting van entiteiten in overweging nemen
zodra ons duidelijk geworden is dat wij hen niet tot een gedragsverandering kunnen bewegen. Voordat er tot
uitsluiting wordt overgegaan, gaan wij dus na in hoeverre engagement een zinvol instrument kan zijn om een
daadwerkelijke of potentiële betrokkenheid bij landroof weg te nemen. Zo zou een bedrijf na bemoeienis van
ACTIAM handelingen kunnen vertonen om het beleid, de due diligence en de verslaggeving te verbeteren. Indien
engagement geen optie is of niet tot succes leidt, zou de ultieme consequentie verwijdering uit ons
beleggingsuniversum kunnen zijn.

Om best practices te bevorderen en negatieve effecten te minimaliseren, heeft ACTIAM meerdere preventieve
maatregelen ontwikkeld. Deze maatregelen omvatten drie op goed ondernemingsbestuur gebaseerde stappen,
die in het Extractives Framework  nader zijn toegelicht. Wanneer bedrijven tot deze stappen overgaan, dienen
zij de Schutter Principles als richtsnoer te hanteren. Deze beginselen zijn opgesteld door Olivier de Schutter,
Speciaal VN-Rapporteur voor het recht op voedsel, die daarmee wilde voorkomen dat investeringen in (agrarisch)
land tot schendingen van het recht op voldoende voedsel leiden.

De preventieve maatregelen omvatten een globaal overzicht van werkwijzen die ACTIAM binnen een bedrijf graag
ziet. Wij treden niet alleen met ondernemingen in contact bij schendingen van onze Fundamentele
Beleggingsbeginselen, maar trachten via proactief engagement ook de ESG-standaarden van de sector te
verhogen en gevallen van landroof in de toekomst tegen te gaan.12

De drie door ons ontwikkelde stappen zijn: commitment en beleid, levenscyclusbeheer / due diligence in
managementplannen en transparantie en verantwoording op het gebied van verslaggeving.

12 Extractives framework
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SCHUTTER PRINCIPLES

1. Onderhandelingen in het kader van investeringsovereenkomsten dienen op volledig transparante wijze en met
deelname van de lokale gemeenschap te worden gevoerd.

2. Veranderingen in het gebruik van land mogen in het algemeen alleen plaatsvinden indien de betrokken lokale
gemeenschappen, in het bijzonder inheemse gemeenschappen, daarmee vrijwillig, van tevoren en op basis van
toereikende informatie hebben ingestemd.

3. Staten dienen wetgeving in te voeren die de rechten van lokale gemeenschappen beschermt en waarin tot in detail
is vastgelegd onder welke voorwaarden veranderingen in het gebruik van land of verplaatsingen van bewoners mogen
geschieden en welke procedures in dat geval moeten worden gevolgd.

4. De lokale bevolking dient te profiteren van de opbrengsten die uit de investeringsovereenkomst voortvloeien.

5. In geval van een aanzienlijke mate van rurale armoede en een gebrek aan arbeidskansen in andere sectoren dienen
gastheerlanden en investeerders landbouwsystemen te vestigen en te bevorderen die voldoende arbeidsintensief zijn
om aan groei van werkgelegenheid bij te dragen.

6. Gastheerlanden en investeerders dienen samen manieren te bedenken waarop kan worden gewaarborgd dat
methoden van agrarische productie het milieu niet belasten en klimaatverandering, bodemverschraling en uitputting
van zoetwatervoorraden niet versnellen.

7. Het is van essentieel belang, ongeacht de inhoud van de overeenkomst, dat de verplichtingen van de investeerder
in heldere bewoordingen worden vastgelegd en dat deze verplichtingen afdwingbaar zijn, bijvoorbeeld door sancties
in de overeenkomst op te nemen die bij niet-nakoming in werking treden.

8. Investeringsovereenkomsten met betrekking tot landen die meer voedsel invoeren dan uitvoeren, dienen de
bepaling te bevatten dat een gespecificeerd minimumpercentage van de geteelde gewassen op lokale markten moet
worden verkocht en dat dit percentage in vooraf overeen te komen mate kan toenemen als de prijzen van
voedselgrondstoffen op internationale markten bepaalde niveaus bereiken.

9.Voor het einde van de onderhandelingen dient een beoordeling te zijn gemaakt van de effecten op (a) de lokale
werkgelegenheid en inkomens, uitgesplitst naar sekse en, indien van toepassing, naar etniciteit; (b) de toegang tot
productieve hulpbronnen door lokale gemeenschappen, met inbegrip van rondtrekkende herders of veehouders; (c) de
komst van nieuwe technologieën en investeringen in infrastructuur; (d) het milieu, met inbegrip van bodemuitputting,
het verbruik van watervoorraden en genetische erosie; en (e) de toegankelijkheid, beschikbaarheid en toereikendheid
van voedsel.

10. Projecten met betrekking tot land of grondgebied of andere hulpbronnen van inheemse volken, met name in
relatie tot ontwikkeling, benutting of exploitatie van delfstoffen, water of andere natuurlijke hulpbronnen, dienen
door staten pas te worden goedgekeurd nadat de inheemse volken in gedegen overleg en samenwerking met hen uit
vrije wil en op basis van toereikende informatie met die projecten hebben ingestemd.

11. Landarbeiders in loondienst moet een toereikende bescherming worden geboden; hun fundamentele mensen- en
arbeidsrechten dienen in wetgeving te worden verankerd en in de praktijk te worden gewaarborgd op een wijze die in
overeenstemming is met de toepasselijke ILO-instrumenten.

4.1 COMMITMENT EN BELEID

Ons vertrekpunt op het gebied van ESG-kwesties is het stimuleren van gericht beleid en het kweken van
commitment aan meerdere internationale instrumenten. Deze internationale instrumenten kunnen de basis
vormen voor een beleidsverklaring. ACTIAM acht het van belang om naar de volgende internationale instrumenten
te verwijzen:

■ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
■ Universele Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken
■ Global Compact van de Verenigde Naties
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■ Sectorraamwerken als de Farmland Principles13, FSC14, UTZ15, RTRS16, RSB17 en RSPO18, voor zover relevant
■ EITI19

Belangrijke elementen die ESG-beleid naar onze mening dient te omvatten, zijn:

■ commitment aan Free, Prior and Informed Consent (FPIC),20

■ commitment aan consultatie van alle relevante stakeholders, bijvoorbeeld arbeiders in de kleinschalige
landbouw en rurale en stedelijke armen zonder land;

■ speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en inheemse volken;2122

■ informatie over de wijze waarop de lokale gemeenschap van de gegenereerde opbrengsten profiteert.

4.2 LEVENSCYCLUSBEHEER / DUE DILIGENCE IN MANAGEMENTPLANNEN

Wij verwachten van bedrijven dat zij overeenkomstig de Ruggie Principles een duediligence-aanpak volgen die
effectief beheer van ESG-kwesties mogelijk maakt.23 Deze aanpak dient onder meer het volgende in te houden:

■ inventarisatie van sociaal-maatschappelijke en milieurisico’s en beoordeling van de gevolgen daarvan;
■ beoordeling van de effecten op de lokale en nationale voedselzekerheid;
■ mechanisme om alle relevante stakeholders vóór en gedurende de investering te raadplegen;
■ mechanismen die waarborgen dat de lokale gemeenschap van de gegenereerde opbrengsten profiteert;
■ monitoring en tracking om de effectiviteit van beleid en programma’s te waarborgen;
■ mechanisme om de uiting van misnoegen door gemeenschappen mogelijk te maken.

4.3 TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING OP HET GEBIED VAN VERSLAGLEGGING

De impact van bedrijven in landen met een sterke afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen kan onder meer
worden verbeterd door de transparantie van hun verslaggeving te verhogen. In dit verband verdient aanbeveling
dat belangrijke beleidsindicatoren openbaar worden gemaakt. De handelingen die bedrijven in de sector
natuurlijke hulpbronnen naar eigen zeggen verrichten, kunnen in dat geval met elkaar worden vergeleken. De
mate waarin ondernemingen over ‘good practice’ managementtools beschikken en de trouw waarmee ze deze
toepassen, kunnen dan eveneens worden beoordeeld. Wij raden bedrijven aan om duidelijke kritische prestatie-
indicatoren in hun verslaggeving op te nemen, waarbij publicaties van onder meer het GRI38 of het Global
Compact van de Verenigde Naties als voorbeeld kunnen dienen.2425 Tevens zouden wij bedrijven aanmoedigen om
alle aan land gerelateerde investeringen openbaar te maken, van land tot land en van project tot project.

13 De Farmland Principles zijn in 2011 door een groep institutionele beleggers gelanceerd om de duurzaamheid, de transparantie en de
verantwoording van investeringen in landbouwgrond te verbeteren. Deze beginselen verschaffen institutionele beleggers best practice
richtlijnen voor 1) Bevordering van een duurzaam milieu, 2) Eerbiediging van arbeids- en mensenrechten, 3) Eerbieding van bestaande rechten
op land en hulpbronnen, 4) Naleving van hoge zakelijke en ethische standaarden en 5) Verslaggeving over activiteiten en geboekte vooruitgang
met betrekking tot de implementatie en bevordering van de Principles.

14 Forest Stewardship Council (bevordering verantwoord bosbeheer).

15 UTZ Certified streeft naar de implementatie van een wereldwijd programma voor landbouwproductie en –inkoop dat maatschappelijk
verantwoord is en het milieu ontziet.

16 Roundtable on Responsible Soy Association (bevordering verantwoorde sojateelt).

17 Roundtable on Sustainable Bio Fuels (bevordering duurzame biobrandstoffen).

18 Roundtable on Sustainable Palm Oil (bevordering duurzame palmolieteelt).

19 Extractives Industries Transparency Initiative, initiatief van winningsindustrieën om meer transparantie te bewerkstelligen.

20 FPIC erkent dat inheemse volken inherente en preferente rechten op hun land en hulpbronnen hebben en eerbiedigt die legitieme rechten
door van derden te verlangen dat zij een gelijkwaardige en respectvolle relatie met inheemse volken aangaan die gebaseerd is op het beginsel
van informed consent (toestemming op basis van toereikende informatie). www.un.org.

21 Zie voor nadere bijzonderheden over elementen van goed beleid het Extractives Framework: http://www.actiam.nl/nl/documenten/
verantwoord/documents/Beleid_Grondstoffensector.pdf

22 Global Witness, organisatie die milieuverontreiniging en schendingen van mensenrechten bestrijdt.

23 Het Ruggie Protect, Respect and Remedy Framework, informeel bekend als de ‘Ruggie Principles’, is vernoemd naar John Ruggie, hoogleraar
Mensenrechten en internationale zaken. Het raamwerk berust op drie pijlers: 1) de plicht van staten om via gedegen beleid, regulering en
arbitrage bescherming te bieden tegen schendingen van mensenrechten door derden, waaronder bedrijven; 2) de verantwoordelijkheid van
bedrijven om mensenrechten te eerbiedigen door via een gedegen duediligenceonderzoek inbreuk op rechten van anderen te voorkomen en
door opgetreden nadelige effecten weg te nemen; en 3) betere toegang tot effectieve remedies voor slachtoffers, in juridische en niet-
juridische zin. Het Ruggie Framework is door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties unaniem omarmd als het VN-project ‘Protect,
Respect and Remedy’ Framework voor bedrijven en mensenrechten.

24 GRI: Global Reporting Initiative

25 Extractives framework

RELEVANTIE VOOR DE FUNDAMENTELE BELEGGINGSBEGINSELEN VAN ACTIAM 9

http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Beleid_Grondstoffensector.pdf
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Beleid_Grondstoffensector.pdf


5 Belangrijkste bronnen

■ Liversage, H. (2010) Responding to ‘land grabbing’ and promoting responsible investment in agriculture.
International Fund for Agricultural Development.

■ Anseeuw, W. e.a. (2011) Land rights and the rush for land. International Land Coalition
■ Oveido, S. (2011) Avoiding the land grab: responsible farmland investing in developing nations. Sustainalytics
■ Global Witness (2012) Dealing with Disclosure: Improving transparency in decision-making over large

acquisitions, allocations and investments
■ Görgen, M. e.a. (2009) Foreign Direct Investment (FDI) in land in developing countries. Eschborn: Deutsche

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
■ ICCR (2012) Responsible Guidelines for Responsible Land Investments.
■ Schutter, de O. (2009) Large-scale land acquisitions and leases: A set of minimum principles and measures to

address the human rights challenge
■ Transparency International (2011) Corruption in the Land Sector
■ UN Department of Economic and Social Affairs. (2009) State of the worlds’ indigenous peoples
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■ www.landmatrix.org
■ www.responsibleagroinvestment.org
■ unctad.org
■ www.business-humanrights.org
■ www.un.org
■ www.oxfam.org/en/grow/policy/land-and-power
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Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op de in dit document opgenomen commerciële informatie (hierna: de Informatie)
die door ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM) aan de ontvanger wordt aangeboden. Door het in ontvangst nemen van deze
Informatie accepteert de ontvanger de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM
kan echter de nauwkeurigheid en volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. De Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten
bevatten. ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels dit
document verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie bij te
werken of onnauwkeurigheden of fouten te herstellen.
De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor
eventuele tekortkomingen in deze Informatie.

De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst. Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te worden als een volledige opsomming
van alle voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de ontvanger niet te worden geïnterpreteerd
als zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-, of boekhoudkundig advies.
De belegger dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen. Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden
als een aanbod om producten te kopen, te verkopen of te investeren. Op producten en diensten genoemd in deze
Informatie zijn mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een
transactie besloten wordt.

De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie gebruikt. De
op die Informatie gebaseerde beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger. Deze Informatie wordt de
ontvanger uitsluitend aangeboden voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie slechts aan derden ter
beschikking stelling na schriftelijke toestemming van ACTIAM.

Nederlands recht is van toepassing op deze Disclaimer.
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