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Masja Prins

Van: Annet Postma <annetp@milieudefensie.nl>

Verzonden: donderdag 10 januari 2019 14:08

Aan: Griffie

Onderwerp: Investeert de bank van uw gemeente in de palmolie-industrie?

Geachte heer Wiesenekker, 

Wij willen ervoor zorgen dat het geld van de Nederlandse gemeenten niet gestopt wordt in klimaatverandering en 

ontbossing in andere landen. Zou u ons onderstaande verzoek, bijvoorbeeld door het te agenderen voor de 

eerstvolgende raadsvergadering, onder de aandacht van de gemeenteraadsleden in uw gemeente kunnen brengen? 

De afgelopen tijd hebben 15+ gemeenten besloten hun bank aan te schrijven met het verzoek hun geld uit palmolie te 

halen. Dat is heel hard nodig, want de palmolie industrie brengt een hoop ellende met zich mee voor mensen en het 

klimaat. Elke 2 seconden wordt er een bos ter grootte van een voetbalveld gekapt, een groot deel hiervan gebeurt 

voor de aanleg van palmolieplantages. Onlangs kwam een rapport van Milieudefensie uit. In dit rapport worden 118 

voorbeelden uitgelicht van palmolieplantages waarvoor tropisch regenwoud is gekapt, (bedreigde) diersoorten in 

gevaar zijn gebracht, mensen van hun land zijn gedreven, of waarop arbeidsrechten geschonden worden. Groei van 

de palmolie industrie is per definitie een ramp voor het klimaat omdat voor elke nieuwe vierkante meter bos gekapt 

moet worden. Alle 118 plantages vallen onder bedrijven die in de afgelopen 8 jaar financiering hebben ontvangen van 

Rabobank, ING of ABN AMRO. De 3 Nederlandse banken legitimeren deze relaties door bijvoorbeeld te noemen dat 

de bedrijven lid zijn van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), en dus aan duurzaamheidscriteria 

voldoen. Deze 118 voorbeelden laten echter zien dat ook RSPO leden in opspraak komen en zich lang niet altijd aan 

de criteria houden. Zie https://milieudefensie.nl/actueel/draw-the-line.pdf.  

De banken merken dat de vraag naar eerlijke en duurzame diensten en producten onder hun klanten toeneemt. 

Naast de druk van particuliere klanten (die al 87.000 kaartjes aan hun bank hebben gestuurd) beginnen de banken 

ook de druk van hun zakelijke klanten te voelen. Er zijn al 15+ gemeenten die hun bank hebben aangesproken op 

hun relatie met palmolie. Wij geloven dat dit heel belangrijk is.  

Wat we concreet van u vragen: 

We willen dat zoveel mogelijk gemeenten de ING, Rabobank danwel ABN AMRO aanspreken op hun investeringen in 

palmolie. Milieudefensie roept de banken op hun investeringen in de palmolie-industrie helemaal te stoppen. Het zou 

mooi zijn als gemeenten dezelfde oproep doen. Of dat ze anders hun bank om opheldering vragen over ontbossing 

en mensenrechtenschendingen die nu plaatsvinden bij de palmoliebedrijven waar zij in investeren. Kunt u aan uw 

wethouder vragen uw bank hierop aan te spreken? Wij hebben een voorbeeldmotie opgesteld die u als leidraad kunt 

gebruiken. Uw gemeente hoeft niet over te stappen, dus het is een vrij laagdrempelige handeling die we vragen. Veel 

gemeenten hebben de BNG als huisbank, maar hebben daarnaast ook rekeningen lopen bij een van de drie grote 

banken. Waar mogelijk kunnen we u ook in contact brengen met lokale vrijwilligersteams, die bijvoorbeeld kunnen 

komen inspreken of zelf brieven aan de wethouder kunnen schrijven, indien dat nog niet gebeurd is. Er zijn 70+ 

vrijwilligers verspreid door het land bezig hun gemeente aan te spreken, maar we merken dat de vrijwilligersteams 

wel wat steun van hun raadsleden kunnen gebruiken. 

 

We hopen dat u ons kunt helpen! Natuurlijk kunt u altijd bellen voor meer informatie: 06-46422138 (Kirsten). 
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Hartelijke groet, 

Charel, Kirsten, Anke, Annet, Anne, Anke & Thiba - Vrijwilligers bij Milieudefensie 


