
Een zwartboek van  
misstanden: 

First Resources

Het rapport ‘Draw the Line’ biedt een overzicht van 

veertien bedrijven in de palmoliesector die in de 
afgelopen acht jaar gefinancierd zijn door minimaal 
één van de drie grote Nederlandse banken. Deze 
publicatie vormt een aanvulling op dit rapport.

https://milieudefensie.nl/actueel/draw-the-line.pdf


Conflict: Een situatie waarin de aanwezigheid van het palm
oliebedrijf zorgt voor conflicten met of tussen de lokale 
bewoners. De bewoners komen op voor hun rechten, maar 

worden hierin tegengewerkt door derden, waarin het palmoliebedrijf 
het conflict veroorzaakt of verergert. Het kan hier gaan om een conflict 
tussen lokale bewoners en het bedrijf, lokale bewoners en de overheid, 
maar ook om sociaal conflict in de gemeenschappen zelf. Er kan sprake 
zijn van geweld tegen de lokale bevolking. 

Criminalisatie: Een situatie waarin mensen die opkomen 
voor land of mensenrechten geïntimideerd of bedreigd 
worden. Hier wordt regelmatig geweld gebruikt. Ook komen 

arbitraire arrestaties of andere mensenrechtenschendingen voor.

Illegaal: Een overkoepelend begrip voor alle illegale activi
teiten die een palmoliebedrijf kan ondernemen gebaseerd 
op nationale en internationale richtlijnen. Voorbeelden zijn 

vervalsing van milieurapportages of tegenwerken van inspecties. 

Landroof: Een plantage is of wordt ontwikkeld op grond 
die oneigenlijk is verworven, bijvoorbeeld door de lokale 
bevolking te dwingen haar land af te staan. Landroof is een 

overkoepelend begrip en kan gaan over verschillende situaties, zoals 
verschillende claims van formele en informele land en gebruiksrech
ten, plantages zonder officiële vergunning van de regering of het niet 
juist en voortijdig raadplegen van de lokale bevolking (FPIC).

Ontbossing: Bos is gekapt voor de aanleg of  
uitbreiding van een palmolieplantage.

Veengrond: De plantage is, of wordt, aangelegd  
op veengrond.

Het bedrijf First Resources is betrokken, of betrokken geweest, 
bij diverse soorten misstanden. Er is onderscheid gemaakt tussen  
de volgende misstanden:

Arbeidsrechten: Minimumstandaarden voor arbeidsrech
ten van plantagemedewerkers worden niet nageleefd. 
Voorbeelden hiervan zijn het onaangekondigd ontslaan  

van werknemers, het uitstellen of zelfs verzaken om salaris uit te  
betalen, onveilige werkomstandigheden of kinderarbeid.

Brand: Een plantage is gebouwd op grond die verworven  
is door middel van het verbranden van bos of andere  
vegetatie, en/of voor de aanleg van de plantage zijn bos of 

plantage in brand gezet nadat de plantagegrond zelf al verworven was. 
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Disclaimer
Deze publicatie is ontwikkeld op basis van diverse onder
zoeken die zijn uitgevoerd door partnerorganisaties in 
binnen en buitenland. Alle cijfers, foto’s en tekst in deze 
publicatie zijn met goedkeuring van deze partijen verkregen.  

De rechten van de inhoud van deze publicatie liggen 
bij Milieu defensie. Het is niet toegestaan om (een 
deel van) de inhoud te gebruiken voor commerciële 
doeleinden zonder goedkeuring van Milieudefensie. 
Denk na voordat je deze publicatie print: wees zuinig 
op onze natuur.

De publicatie is tot stand gekomen binnen het kader 
van de Green Livelihoods Alliance, die onderdeel 
is van het Samenspraak & Tegenspraak raamwerk 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
inhoud van deze publicatie valt uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van Milieudefensie.  
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First Resources is sinds 2008 lid van de RSPO, maar geen van haar 
plantages zijn gecertificeerd. Het bedrijf hoopt in 2018 haar eerste 
RSPO certificering te ontvangen, en streeft naar 100% RSPO  
certificering van haar eigen plantages in 20243. 

Verschillende leden van de Fangiono familie zijn gelinkt aan andere 
(palmolie) productiebedrijven, zoals de Ciliandry Anky Abadi (PT CAA) 
group en PT Fangiono Agro Plantation (PT FAP). Complexe eigenaars
structuren en een gebrek aan transparantie kenmerken deze bedrijven. 
PT CAA en PT FAP zijn geen RSPO leden 6. 

 • Wist je dat? 
 Oprichter Martias Fangiono, samen met de gouverneur  
van OostKalimantan, in 2007 veroordeeld is tot een celstraf voor  
een illegale houtkap activiteiten 7. 

 • Welke financiële relaties zijn bekend? 
  ABN AMRO, ING en Rabobank bieden investeringfondsen  

aan met aandelen in First Resources 4

First Resources Limited 
Onderdeel van Fangiono Familie

 • Bedrijfsprofiel 1

 Het bedrijf ‘First Resources’ werd opgericht in 1992 en staat sinds 
2007 genoteerd aan de beurs van Singapore. Het bedrijf is sinds haar 
oprichting gestaag uitgebreid en bezit inmiddels acht directe dochter
bedrijven en tientallen indirecte dochterbedrijven. First Resources valt 
onder de holding Eight Capital Inc. Deze holding staat geregistreerd op 
de Britse Maagdeneilanden. Eight Capital heeft een belang van 64,7%. 
Het volledige aandelenkapitaal van Eight Capital Inc. wordt beheerd 
door een ‘family trust – Eight Capital Trustees Pte Ltd – en is in handen 
van de oprichters van het bedrijf, de familie Fangiono. Momenteel 
wordt het bedrijf gerund door Ciliandra Fangiono, zoon van de oprich
ter Martias Fangiono. Volgens Forbes bedraagt het vermogen van de 
familie maar liefst 1,2 miljard euro2. 

First Resources bezit 210.001 hectare aan palmolieplantages in 
Indonesie, in de provincies Riau, en Oost en WestKalimantan.  
Het bedrijf heeft 15 verwerkingsmolens voor palmolie en  
2 verwerkings fabrieken. In 2017 bedroeg de totale productie ruwe 
palmolie 702.368 ton en de productie van palmpitolie 170.664 ton.  
In 2012 startte het bedrijf ook met haar eerste rubberplantage,  
inmiddels beschikt het bedrijf over meerdere rubberplantages,  
met een totaal oppervlak van 6.319 hectare.

Naast de productie van ruwe palmolie en palmpitolie, verwerkt het 
bedrijf deze ook tot eindproducten zoals biodiesel en palmpitschilfers. 
De producten van First Resources worden verkocht aan zowel de 
lokale als ook de internationale markt. 
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Bronnen:

 • RSPO Klacht (2012), Case Tracker  Status: Box Q  Not resolved 

 • Mongabay (2013), Probe confirms Singaporebased palm oil  
company engaged in landgrabbing in Borneo

 • Environmental Investigation Agency (2015), Who Watches  
the Watchmen? 

 • Mongabay (2015), Inside Indonesia’s highestprofile land conflict

PT Ciliandry Anky Abadi (PT CAA) 
in Centraal-Kalimantan, Indonesië
Dit palmoliebedrijf valt niet direct onder First Resources maar is gelinkt 
aan de Fangiono familie. De eigenaar van First Resources is ook eigenaar 
van dit bedrijf. Verschillende plantages vallen weer onder PT CAA 6

Gerapporteerde misstanden:

ontbossing (orangutanhabitat), veen
Doorlooptijd: 2015  2018

Bronnen:

 • Chain Reaction Research (2018), Shadow Companies Present  
Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts

 • Greenpeace (2018),  Final Countdown. Now or Never to Reform  
the Palm Oil Industry

 • Zwarte lijst

PT Borneo Bhakti Sejahtera (PT BBS) 
in Oost-Kalimantan, Indonesië
Onderdeel van het aan First Resources gelinkte PT Fangiono Agro 
Plantation (PT FAP).

Gerapporteerde misstanden:

illegaal 
Doorlooptijd: 19982009

Bronnen:

 • Rita Triana Budiarti, M. Agung Riyadi, & Alexander Wibisono (2006), 
‘Lepas Tangan PascaRekomendasi’ (‘Ontwijkt verantwoordelijkheid 
na aanbevelingen’) 

 • CIFOR (2009), Case Monitoring  Integrated Law Enforcement 
Approach [Position Case of H. Suwarna Abdul Fatah]

 • Milieudefensie en Walhi (2009), Failing Governance, Avoiding 
Responsibilities

PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ) 
in Oost-Kalimantan, Indonesië 

Gerapporteerde misstanden:

landroof, conflict, illegaal
Doorlooptijd: 2011  2016
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https://rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/21
https://rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/21
https://news.mongabay.com/2013/04/probe-confirms-singapore-based-palm-oil-company-engaged-in-land-grabbing-in-borneo/
https://news.mongabay.com/2013/04/probe-confirms-singapore-based-palm-oil-company-engaged-in-land-grabbing-in-borneo/
https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Who-Watches-the-Watchmen-FINAL.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Who-Watches-the-Watchmen-FINAL.pdf
https://news.mongabay.com/2015/12/an-award-from-the-un-in-paris-but-fighting-for-survival-in-borneo/
https://chainreactionresearch.com/reports/hadow-companies-present-palm-oil-investor-risks-and-undermine-ndpe-efforts/
https://chainreactionresearch.com/reports/hadow-companies-present-palm-oil-investor-risks-and-undermine-ndpe-efforts/
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2018/foreste/Final_Countdown_Pages_LR_Greenpeace_19092018.pdf
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2018/foreste/Final_Countdown_Pages_LR_Greenpeace_19092018.pdf
http://arsip.gatra.com/2006-06-27/majalah/artikel.php?pil=23&id=95853
http://arsip.gatra.com/2006-06-27/majalah/artikel.php?pil=23&id=95853
https://www.cifor.org/ilea/_ref/indicators/cases/decision/suwarna_AF.htm
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
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PT Ketapang Subur Lestari (PT KSL) 
in Centraal-Kalimantan, Indonesië
PT KSL is weer een dochterbedrijf van het aan de Fangionofamilie  
gelinkte PT Ciliandry Anky Abadi (PT CAA).

Gerapporteerde misstanden:

illegaal, conflict
Doorlooptijd: 2018  heden

Bronnen:

 • Antaranews Kalteng (2018), ‘Walhi Kalteng Minta Pemkab  
Bartin Cabut Ijin PT KSL’, (‘Walhi Centraal Kalimantan  
Vraagt Districtsparlement om vergunning PT KSL te annuleren’).

 • Borneonews.co.id (2018), ‘PT Ketapang Subur Lestari Beroperasi 
Tanpa Mengantongi Amdal’ (‘PT Ketapang Subur Lestari opereert 
zonder vereiste milieuvergunningen’)

 • Borneonews.co.id (2018), ‘PT KSL Dituding Rusak Sungai Awang’, 
(‘PT KSL beschuldigd van vernielen Sungai Awang rivier’)

 • Borneonews.co.id (2018),‘Wakil Ketua Dewan Minta Tim Teknis 
Tindak Tegas PT KSL’ (‘Vice voorzitter van regionale vertegenwoor
digingsraad vraagt technisch team om krachtig optreden tegen PT KSL’)

 • Kompasiana.com (2018), ‘Kesampingan Amdal PT CAA Grup Diduga 
Merusak Sungai’, (‘Behalve het opzij schuiven van milieuvergunningen 
wordt PT CAA beschuldigd van vernielen rivier’)

PT Cipta Karsa Kahuripan 
in West Kalimantan, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

illegaal 
Doorlooptijd: 2008

Bronnen:

 • Milieudefensie and Walhi (2009), Failing Governance, Avoiding 
Responsibilities

PT Fangiono Agro Plantation (PT FAP) 
in Kalimantan, Indonesië. 
Dit palmoliebedrijf valt niet direct onder First resources maar is gelinkt aan 
de Fangiono familie. Verschillende plantages vallen weer onder PT FAP6.

Gerapporteerde misstanden:

illegaal
Doorlooptijd: 2005  heden

Bronnen:

 • Milieudefensie en Walhi (2009), Failing Governance, Avoiding 
Responsibilities

 • Greenpeace (2018), Final Countdown. Now or Never to Reform  
the Palm Oil Industry
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https://kalteng.antaranews.com/berita/286068/walhi-kalteng-minta-pemkab-bartim-cabut-ijin-pt-ksl
https://kalteng.antaranews.com/berita/286068/walhi-kalteng-minta-pemkab-bartim-cabut-ijin-pt-ksl
https://www.borneonews.co.id/berita/101988-pt-ketapang-subur-lestari-beroperasi-tanpa-mengantongi-amdal
https://www.borneonews.co.id/berita/101988-pt-ketapang-subur-lestari-beroperasi-tanpa-mengantongi-amdal
https://www.borneonews.co.id/berita/102046-pt-ksl-dituding-rusak-sungai-awang
https://www.borneonews.co.id/berita/103699-wakil-ketua-dewan-minta-tim-teknis-tindak-tegas-pt-ksl
https://www.borneonews.co.id/berita/103699-wakil-ketua-dewan-minta-tim-teknis-tindak-tegas-pt-ksl
https://www.kompasiana.com/yartono/5b082a8fdd0fa87b564a9a63/kesampingkan-amdal-pt-caa-grup-diduga-merusak-sungai
https://www.kompasiana.com/yartono/5b082a8fdd0fa87b564a9a63/kesampingkan-amdal-pt-caa-grup-diduga-merusak-sungai
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2018/foreste/Final_Countdown_Pages_LR_Greenpeace_19092018.pdf
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2018/foreste/Final_Countdown_Pages_LR_Greenpeace_19092018.pdf
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PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) 
in Riau, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

ontbossing, brand, landroof, conflict, illegaal
Doorlooptijd: 2007  heden

Bronnen:

 • The Jakarta Post (2015), Weak Moratorium endagers peatlands in Riau

 • Jakarta Globe (2015), In Indonesia, seeing the forest for the oil  
palm trees

 • RadarRiaunet.com (2016), ‘Izin Lima Persahaan Sawit di Inhil 
Direkomendasikan Dicabut’, (‘Vergunningen van vijf palmoliebedrijven 
in het Inhil District aangeraden om terug te trekken’)

 • Riau Mandiri.com (2016), ‘49 Perusahaan Dilaporkan ke Polda Riau’, 
(‘49 bedrijven aan de politie in Riau gerapporteerd’)’ 

 • NRC.nl (2017), Dit Indonesische oerwoud is nu een 
palmolieplantage

PT Limpah Sejahtera 
in West-Kalimantan, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

ontbossing (orangutanhabitat), brand
Doorlooptijd: 2005  heden

Bronnen:

 • RSPO Klacht (2010), Case Tracker Status: Box F  Action Plan

 • First Resources Limited (2018), Grievance Case Briefs Limpah 
Sejahtera and Yayasan International Animal Rescue Indonesia

 • Greenpeace (2018), Fires Burning Inside Palm Oil Concessions 
Linked to Major Household Brands

PT Marsam Citra Adiperkasa (PT MCA) 
in Noord-Kalimantan, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

illegaal 
Doorlooptijd: 20072009

Bronnen:

 • Antara News (2007), ‘Suwarna AF Divonis Setahun dan Enam Bulan 
Penjara’, (‘Suwarna AF veroordeeld tot 1,5 jaar in de gevangenis’)

 • CIFOR (2009), Case Monitoring  Integrated Law Enforcement 
Approach [Position Case of H. Suwarna Abdul Fatah]

 • Milieudefensie en Walhi (2009), Failing Governance, Avoiding 
Responsibilities
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http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/12/weak-moratorium-endangers-peatlands-riau.html
https://jakartaglobe.id/news/time-see-forest-oil-palm-trees-riau-row/
https://jakartaglobe.id/news/time-see-forest-oil-palm-trees-riau-row/
http://radarriaunet.com/mobile/detailberita/20905/izin-lima-perusahaan-sawit-di-inhil-direkomendasikan-dicabut.html
http://radarriaunet.com/mobile/detailberita/20905/izin-lima-perusahaan-sawit-di-inhil-direkomendasikan-dicabut.html
https://www.riaumandiri.co/read/detail/45068/49-perusahaan-dilaporkan-ke-polda-riau.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/01/de-botenbouwer-is-nu-twee-maanden-op-pad-voor-een-boom-13789748-a1579514
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/01/de-botenbouwer-is-nu-twee-maanden-op-pad-voor-een-boom-13789748-a1579514
https://rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/39
https://rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/39
http://www.first-resources.com/upload/file/20180503/20180503121515_91002.pdf
http://www.first-resources.com/upload/file/20180503/20180503121515_91002.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/news/-Fires-burning-inside-palm-oil-concessions-linked-to-major-household-brands/
http://www.greenpeace.org/seasia/news/-Fires-burning-inside-palm-oil-concessions-linked-to-major-household-brands/
https://www.antaranews.com/berita/56765/suwarna-af-divonis-setahun-dan-enam-bulan-penjara,
https://www.antaranews.com/berita/56765/suwarna-af-divonis-setahun-dan-enam-bulan-penjara,
https://www.cifor.org/ilea/_ref/indicators/cases/decision/suwarna_AF.htm
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
https://milieudefensie.nl/actueel/failing-governance-avoiding-responsibilities
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PT Swadaya Mukti Prakarsa (PT SMP) 
in West-Kalimantan, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

landroof, conflict,  
brand, criminalisatie, illegaal 
Doorlooptijd: 2007 2016

Bronnen:

 • Forest Peoples Programme (2014), ‘Press Release: Palm Oil 
Regulator Asked to Investigate Illegal Landgrabs by  
Wilmar Supplier in Borneo’

 • TuK Indonesia, Walhi, e.a. (2014), ‘Kriminalisasi, Intimidasi,  
dan Kekerasan dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA 
Meningkat Menjelang PILPRES 2014’,  
(‘Toename in criminalisatie, intimidatie en geweld bij het omgaan met 
conflicten over agrarische en natuurlijke hulpbronnen voorafgaand aan 
de Presidentsverkiezingen van 2014’),

 • Mongabay Indonesia (2015), ‘Terindikasi Membakar Lahan dan 
Miliki Izin Kadaluarsa, Perusahaan Ini Dilaporkan ke RSPO’,  
(‘na tekenen van land clearing door brand en verlopen vergunning,  
zal dit bedrijf aan de RSPO gerapporteerd worden’)

 • First Resources Limited (2016), Grievance Case Briefs Swadaya 
Mukti Prakarsa and LinkAR Borneo

 • Pontianak Tribun News (2017), ‘Kades: Aktivitas PT SMP  
Tidak Berizin’,  
(‘Dorpshoofd: PT SMP heeft geen toestemming voor haar activiteiten’) 

PT Surya Dumai Agrindo (PT SDA) 
in Riau, Indonesië

Gerapporteerde misstanden:

brand, conflict
Doorlooptijd: 20142018

Bronnen:

 • Jakarta Globe (2014), Early Start to the Burning Season Catches 
Sumatra Off Guard

 • World Resources Institute & Global Forest Watch (2014),  
Sumatra on Fire: burning spikes in Indonesia

 • Eyes on the Forest (2018), ‘Press Release: Aparat Hukum Usut 
Tuntas Pengrusakan Sekat Kanal oleh PT Surya Dumai Agrindo  
di Desa Buruk Baku’, (‘Persbericht: Wettelijk apparaat is aangespoord 
om een grondig/ volledig onderzoek te doen naar de vernieling van 
kanalen door PT Surya Dumai Agrindo in Buruk Baku Village’) 
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http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2015/06/press-release-palm-oil-regulator-asked-investigate-illegal-land-gr
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2015/06/press-release-palm-oil-regulator-asked-investigate-illegal-land-gr
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2015/06/press-release-palm-oil-regulator-asked-investigate-illegal-land-gr
https://www.tuk.or.id/kriminalisasi-intimidasi-dan-kekerasan-dalam-penanganan-konflik-agraria-dan-sda-meningkat-menjelang-pilpres-2014/?lang=en
https://www.tuk.or.id/kriminalisasi-intimidasi-dan-kekerasan-dalam-penanganan-konflik-agraria-dan-sda-meningkat-menjelang-pilpres-2014/?lang=en
https://www.tuk.or.id/kriminalisasi-intimidasi-dan-kekerasan-dalam-penanganan-konflik-agraria-dan-sda-meningkat-menjelang-pilpres-2014/?lang=en
http://www.mongabay.co.id/2015/08/11/terindikasi-membakar-lahan-dan-miliki-izin-kadaluarsa-perusahaan-ini-dilaporkan-ke-rspo/
http://www.mongabay.co.id/2015/08/11/terindikasi-membakar-lahan-dan-miliki-izin-kadaluarsa-perusahaan-ini-dilaporkan-ke-rspo/
http://www.first-resources.com/upload/file/20160729/20160729021001_61974.pdf
http://www.first-resources.com/upload/file/20160729/20160729021001_61974.pdf
http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/17/kades-aktivitas-pt-smp-tidak-berizin
http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/17/kades-aktivitas-pt-smp-tidak-berizin
http://jakartaglobe.id/news/early-start-to-the-burning-season-catches-sumatra-off-guard/
http://jakartaglobe.id/news/early-start-to-the-burning-season-catches-sumatra-off-guard/
https://news.mongabay.com/2014/03/sumatra-on-fire-burning-spikes-in-indonesia/
https://www.eyesontheforest.or.id/news/aparat-hukum-usut-tuntas-pengrusakan-sekat-kanal-oleh-pt-surya-dumai-agrindo-di-desa-buruk-baku
https://www.eyesontheforest.or.id/news/aparat-hukum-usut-tuntas-pengrusakan-sekat-kanal-oleh-pt-surya-dumai-agrindo-di-desa-buruk-baku
https://www.eyesontheforest.or.id/news/aparat-hukum-usut-tuntas-pengrusakan-sekat-kanal-oleh-pt-surya-dumai-agrindo-di-desa-buruk-baku
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Bronnen

1 First Resources (2018), Annual Report 2017:  
http://www.firstresources.com/upload/file/20180406/2018040
6003825_13847.pdf  

2 Forbes  Website(2018): Ciliandra Fangiono;  
https://www.forbes.com/profile/ciliandrafangiono/#50ba31fc34c9 

3 RSPO  Website (2018) First Resources Limited:  
https://www.rspo.org/members/193/firstresourceslimited

4 SOMO (2018) Investment Funds. The untold story about the link 
between Dutch banks and industrial palm oil companies. 

5 Greenpeace (2018),   
Final Countdown. Now or Never to Reform the Palm Oil Industry

6 Idem
7 Mongabay (2015), Inside Indonesia’s highestprofile land conflict

EEN ZWARTBOEK  

VAN  

MISSTANDEN:

FIRST RESOURCES
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