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Amsterdam, 29 oktober 2018

Geachte mevrouw Kaag,

Nietsvermoedende Nederlanders beleggen hun geld in  de kap van het  tropisch regenwoud. Dat  doen ze
omdat ING, ABN Amro en Rabobank hen helpen hun geld te beleggen in beleggingsfondsen. De banken
verzwijgen  echter  dat  daar  vaak  controversiële  palmoliebedrijven  in  zitten,  die  stelselmatig  tropisch
regenwoud  kappen,  land  roven,  en  de  lokale  bevolking  intimideren.  Dit  blijkt  uit  nieuw onderzoek  van
Milieudefensie en SOMO dat op zaterdag 20 oktober j.l.  is gepubliceerd in samenwerking met TV-programma
KASSA.

Het rapport laat zien dat de Nederlandse financiële sector onvoldoende in staat is zijn eigen bedrijfsvoering te
verduurzamen. Daardoor kan geld van de banken, verzekeraars, pensioenfondsen, en hun klanten, worden
gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met de Sustainable Development Goals (SDG's), het klimaatbeleid,
en  de visie  op  duurzaamheid  van  de  Nederlandse  regering.  De  palmoliesector is  hiervan  een  schrijnend
voorbeeld, maar zeker niet het enige.

Milieudefensie en SOMO roepen u op om te zorgen voor regelgeving die de financiële sector dwingt inzicht te
geven in waar zijn eigen geld en dat van zijn klanten terecht komt.  Ook kan de politiek banken steviger
aansporen of dwingen om hun geld duurzamer te besteden. 

Wij vragen u om:
 de Nederlandse banken, alsook de verzekeraars en pensioenfondsen, via wetgeving te dwingen af te zien

van het financieren van bedrijven of activiteiten die schadelijk (kunnen) zijn voor de SDG's, en voor milieu,
klimaat en mensenrechten in het bijzonder.

 uw  steun  te  geven  aan  bestaande  en  nieuwe  EU  wetsvoorstellen  die  ertoe  moeten  leiden  dat
duurzaamheidscriteria en -beoordelingen geïntegreerd worden in investeringskeuzes. 

 zich in te zetten voor een sterk EU Action Plan on Deforestation.
 te pleiten voor een sterk en bindend UN Treaty on Business and Human Rights, en te zorgen dat deze ook

van toepassing wordt verklaard op de financiële sector.

Voor uitgebreide aanbevelingen verwijs ik u naar pagina 84 van het rapport, en pagina 92 van ons vorige
rapport Draw the Line.

Wij vragen om uw steun om de financiële sector duurzamer te maken en zo een bijdrage te laten leveren aan
de SDG's en een duurzame en klimaatbestendige toekomst.

Wij zien uit naar uw reactie.



Met vriendelijke groet,

Rolf Schipper, MSc.

Campagneleider Bossen
Milieudefensie
rolf.schipper@milieudefensie.nl
06-46976033

Bijlage: Rapport Investment Funds; The untold story about the link between Dutch banks and industrial palm 
oil companies, ook online beschikbaar op 
https://milieudefensie.nl/actueel/palmolie-in-beleggingsfondsen-nederlandse-banken.pdf/view  
Het vorige rapport Draw the Line is beschikbaar op 
https://milieudefensie.nl/actueel/draw-the-line.pdf/view
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