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Verzekeraars investeren in dierenleed 
Eén miljard euro in modehuizen die bont en exotisch leer gebruiken 

Den Haag 23-02-2016: De tien grootste levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland 

investeren samen voor in totaal € 1 miljard in zes modehuizen die bont en krokodillen- en 

slangenleer verwerken in onder meer kleding, tassen en schoenen. Het grootste deel van de 

investeringen, 91%, komt voor rekening van vier verzekeringsgroepen: NN Group, APG 

(moederbedrijf van verzekeraar Loyalis), Allianz en Legal & General. Dit blijkt uit het nieuwe 

praktijkonderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer vandaag heeft gepubliceerd. De genoemde 

vier verzekeraars investeren voor in totaal 912 miljoen euro in zes modehuizen en kunnen 

hiermee grootinvesteerders in de productie van bont en exotisch leer worden genoemd. 

 

De overige zes verzekeringsgroepen,  Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Generali en Vivat 

Verzekeringen, investeren in twee of meer van de zeven onderzochte modehuizen waarvan bekend is 

dat ze bont en exotisch leer in hun producten verwerken. Kijkend naar de investeringen van alle tien  

verzekeraars blijkt dat het overgrote deel, maar liefst 94%, zit in de modehuizen LVMH Louis Vuitton  

(€ 526,6 miljoen), Burberry (€ 286,7 miljoen) en Kering (€ 130,7 miljoen).  

  

Praktijk komt niet overeen met beleid 

Achmea, Aegon, Delta Lloyd en Vivat  onderschrijven in hun beleid weliswaar de Vijf Vrijheden van 

dieren, maar investeren toch in de modehuizen. De investeringen van Aegon en NN Group in vier 

respectievelijk vijf modehuizen, staan haaks op het eigen beleid waarin wordt aangegeven dat zij de 

productie van en handel in bont onacceptabel vinden. ASR sluit bont en exotisch leer niet automatisch 

uit, en investeert in twee modehuizen. Geen van de tien verzekeraars wendt zijn invloed serieus aan om 

de productie van en handel in bont en exotisch leer te beëindigen. Alleen Achmea gaat tenminste nog de 

dialoog met modebedrijven aan wanneer deze hierdoor negatief in het nieuws komen. 

 

Dierenleed 

Bij de productie van bont gaat het om wilde dieren als nertsen, vossen en wasbeerhonden. In Europa 

worden nertsen vergast en met name wasbeerhonden en vossen gedood door middel van anale 

elektrocutie en buiten Europa worden de dieren met wildklemmen gevangen, doodgeslagen en daarna 

gevild. Voor de productie van exotisch leer worden reptielen levend gevild, pythons verdronken en bij 

krokodillen worden ruggenwervels gebroken om ze lam te leggen. Voorafgaand aan hun dood worden 

de dieren gehouden in veel te kleine kooien. Hierdoor lijden ze aan stress, gedragsstoornissen en 

verwonden zij zichzelf en elkaar. In alle gevallen betekent dit afschuwelijk en overbodig dierenleed.  

 

Oproep 

Uit recent onderzoek van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming blijkt dat maar liefst 84% van de 

Nederlandse bevolking het doden van dieren voor bont onacceptabel vindt. Bovendien is de productie 

van bont sinds 2013 in Nederland verboden. De Eerlijke Verzekeringswijzer roept de verzekeraars dan 

ook op om actief in te zetten op het uitbannen van het gebruik van bont en exotisch leer. Ze kunnen dit 

doen door te stoppen met investeren in bedrijven die hierbij betrokken zijn of door per direct hun invloed 

te gebruiken om zo beëindiging van deze activiteiten af te dwingen. Mensen die hun zorgen over de 

investeringen in dierenleed aan hun verzekeraar kenbaar willen maken, kunnen dit doen via de website 

van de Eerlijke Verzekeringswijzer en daarmee de oproep kracht bijzetten. 

http://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/dierenwelzijn/vijf-vrijheden.htm
http://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/dierenwelzijn/vijf-vrijheden.htm
http://www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/grote-meerderheid-nederlandse-bevolking-tegen-bont
http://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/themas/dierenwelzijn/
http://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/themas/dierenwelzijn/
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Praktijkonderzoek Bont en Exotisch Leer 

Het praktijkonderzoek Bont en Exotisch Leer is uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke 

Verzekeringswijzer* in samenwerking met Bont voor Dieren op initiatief van de Dierenbescherming, door 

onderzoeksbureau Profundo. Het volledige rapport is na te lezen op de website van de Eerlijke 

Verzekeringswijzer.  

 

 

*De Eerlijke Verzekeringswijzer is onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer, een initiatief van Amnesty 

International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Zie voor meer informatie: 

www.eerlijkegeldwijzer.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Dik Nagtegaal / T 088 811 3268 / dik.nagtegaal@dierenbescherming.nl 

 

https://www.bontvoordieren.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/
http://www.profundo.nl/
http://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/
http://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/
http://www.eerlijkegeldwijzer.nl/
mailto:dik.nagtegaal@dierenbescherming.nl

