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Deutsche Bank

Geacht College van Bestuur,

De Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraden van de FEB, FdG, FdR, FGw, FMG en
FNWI doen u bij deze een ongevraagd advies toekomen omtrent de hoofdbank van de Universiteit
van Amsterdam (hierna: UvA), namelijk Deutsche Bank. Gezien de reputatie van Deutsche Bank op
gebieden als duurzaamheid en mensenrechten willen de medezeggenschapsraden (hierna: de
medezeggenschap) in deze brief pleiten voor het opnemen van duurzaamheid in het Treasury
Statuut en het starten van een onderzoek naar het overstappen naar een duurzame(re) bank.

De UvA heeft in de ogen van de medezeggenschap een maatschappelijke taak als het gaat om
financiële transparantie en als het gaat om duurzaam bankieren. Hoewel het niet aan de UvA is om
beleid van een ontransparante bank als Deutsche Bank te wijzigen, of om te bepalen welke
investeringen Deutsche Bank doet, kan de UvA waarden als transparantie en duurzaamheid wel
waar maken door over te stappen naar een bank die deze waarden deelt en uitdraagt. De UvA heeft
een grote financiële portefeuille en daarmee indirect invloed op het investeringsbeleid van
Deutsche Bank. De website van de UvA vermeldt dat duurzaamheid een “prominente plaats”
inneemt aan de universiteit, maar duurzaam bankieren wordt daarbij niet genoemd. 1

De Deutsche Bank is omstreden vanwege het grote aandeel dat de bank had in de financiële crisis
van 2007. Onder meer door misleiding bij verkoop van hypotheken, de zogeheten ‘rommelhypotheken’, maar de bank is ook (mede-)verantwoordelijk voor het manipuleren van de Liborrente, en het manipuleren van de goud- en zilverprijs en witwaspraktijken, waarvoor Deutsche
Bank inmiddels een enorme hoeveelheid boetes heeft verzameld. 2 Ook op het gebied van
duurzaamheid laat de bank te wensen over: op de website van de Bankwijzer, het instituut dat
onderzoek doet naar duurzame investeringen in de bankensector, scoort Deutsche Bank bijzonder
laag. De bank investeert onder meer in fossiele energie en in winning van metalen die slecht zijn
voor het milieu en het klimaat. 3 De medezeggenschap vindt het belangrijk dat de UvA ook zorg
draagt voor mens en milieu en net zoveel belang hecht aan duurzaam bankieren als de universiteit
dat doet aan onderwijs en onderzoek.
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http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/identiteit/duurzaamheid/duurzaamheid.html
Wilco Dekker, ‘Deutsche Bank weer beboet, nu om witwassen’ Volkskrant (31-01-2017).
https://www.volkskrant.nl/economie/deutsche-bank-weer-beboet-nu-om-witwassen~a4456122/
3 https://bankwijzer.be/nl/bankwijzer/banken/deutsche-bank/
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Daarom wil de medezeggenschap haar zorgen uiten over het gebrek aan transparantie en de
omstreden investeringen in onder meer fossiele energie door Deutsche Bank. Als de UvA
duurzaamheid werkelijk belangrijk vindt, dat moet het CvB hier gevolg aan geven door de
mogelijkheid te onderzoeken of er een overstap kan worden gemaakt naar een bank die investeert
in hernieuwbare energie en transparant is.

De medezeggenschap is zich bewust van het feit dat een overstap naar een andere hoofdbank niet
gemakkelijk is. Desalniettemin maakt de ernst van de situatie het wenselijk de volgende
voorstellen, hetzij op termijn, over te nemen:
1. De medezeggenschap stelt voor om het volgende op te nemen in het Treasury Statuut om
de maatschappelijke verantwoordelijk van de UvA te verankeren in het financiële beleid:
toevoeging artikel 6 onder d “de universiteit dient haar financiën onder te brengen bij een
bank die investeert in duurzame, sociaal verantwoordelijke middelen.”
2. De medezeggenschap wil graag een onderzoek naar de mogelijkheid om (ten dele) over te
stappen naar een duurzame bank. De medezeggenschap zou graag meer duidelijkheid
willen krijgen over de bezwaren en obstakels die komen kijken bij een eventuele overstap.
Wij zouden graag zien dat dit onderzoek in 2018 van start gaat, zodat een overstap - mocht
dat nodig blijken - zo snel mogelijk kan geschieden. Dit onderzoek wordt bij voorkeur
uitgevoerd door een externe partij, die gespecialiseerd is in financiële verduurzaming van
grote bedrijven.

De medezeggenschap treedt graag over de bovenstaande punten in gesprek.

Met vriendelijke groet,
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