
PFZW - Toelichting uitsluiting Israëlische banken  

 

PFZW heeft onlangs besloten niet langer te beleggen in een vijftal Israëlisch banken, te weten 

Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank en 

Mizrahi Tefahot Bank. Namens PFZW voerde PGGM een aantal jaar een dialoog met de 

desbetreffende banken. Aanleiding hiertoe was de betrokkenheid van de banken bij de 

financiering van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. PFZW had hier 

zorgen over, omdat de nederzettingen in de Palestijnse gebieden worden gezien als 

volkenrechtelijk onrechtmatig en omdat zij volgens internationale waarnemers een belangrijk 

obstakel vormen voor een vreedzame (tweestaten-)oplossing van het Israëlisch-Palestijnse 

conflict.  

 

Het Internationaal Gerechtshof heeft in 2004 in een Advisory Opinion vastgesteld dat de 

nederzettingen in de Palestijnse gebieden in strijd zijn met artikel 49 van het Vierde Verdrag 

van Genève inzake de Bescherming van de Burgerbevolking in oorlogstijd. Dit artikel 

verbiedt een bezettende mogendheid om haar eigen burgers over te brengen naar een bezet 

gebied. Internationale organisaties, waaronder de Algemene Vergadering en de 

Mensenrechtenraad van de VN, hebben in verschillende resoluties die wereldwijd draagvlak 

hebben, de nederzettingen als illegaal bestempeld. In Israël wordt deze interpretatie van de 

toepassing van het internationaal recht betwist.  

 

In lijn met het beleid ten aanzien van verantwoord beleggen is een dialoog gezocht met de 

betrokken banken. De dialoog vormt voor PFZW een belangrijk instrument voor de invulling 

van het concept van verantwoord aandeelhouderschap. Uit deze gesprekken is echter naar 

voren gekomen dat de banken gezien de Israëlisch nationale wetgeving en in het licht van de 

werkelijkheid van alle dag waarin zij opereren weinig tot geen ruimte hebben om hun 

betrokkenheid bij financiering van nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te 

beëindigen. Daarom is geconstateerd dat een dialoog als instrument om verandering teweeg te 

brengen hier niet effectief is. Omdat ook in de nabije toekomst geen perspectief is op 

verandering in deze zorgwekkende situatie, belegt PFZW per 1 januari 2014 niet langer in de 

betrokken ondernemingen.  

 

Namens PFZW wordt momenteel nog met een klein aantal andere ondernemingen een dialoog 

gevoerd over dit onderwerp. Over de voortgang in deze trajecten zal in de reguliere 

rapportages inzicht worden gegeven.  

 

 


