ING ruim 20 jaar op de hoogte
van misstanden palmolie
‘90

Nederlandse banken dragen bij aan
explosieve uitbreiding palmolieplantages.
Sinds midden jaren negentig ﬁnanciert ING
omstreden palmoliebedrijven.
Maatschappelijke organisaties trekken aan
de bel.
Eerste campagnes starten en lokale
gemeenschappen beginnen eerste campagnes
en protesten over ontbossing en
mensenrechtenschendingen.
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Onderzoek legt de ﬁnanciële banden tussen
ING en ABN AMRO met Indonesische
palmolieplantages bloot.
AidEnviroment en Profundo voeren onderzoek
uit in opdracht van Milieudefensie
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Misstanden bij palmoliebedrijf SOCAPALM
(onderdeel Socﬁn) veroordeeld door Frans
Nationaal Contact Punt van de OESO.
ING blijft doorgaan met het ﬁnancieren van Socﬁn.

2014

Begin van illegale ontbossing bij Noble
Group plantages in Indonesië.
ING ﬁnanciert Noble.
Milieudefensie start campagne tegen de
schadelijke praktijken van Wilmar.
ING ﬁnanciert Wilmar.
Milieudefensie dringt in gesprekken bij ING
aan om te stoppen met investeren in
massale ontbossing.
Milieudefensie wil dat ING het aangekondigde
beleid daadwerkelijk gaan uitvoeren. ING
geeft aan dat het moeilijk is om goed
onderzoek te doen, omdat er geen goede
consultants zijn. Ook zet vragen bij de
verantwoordelijkheid van een investeerder.
Milieudefensie onderzoek toont aan dat het
bossenbeleid van ING te beperkt is.
ING is 'verrast' door het feit dat bijvoorbeeld
een bedrijf als Indofood beschermde bossen
kapt voor plantages. Ondanks deze
bevindingen blijft ING Indofood ﬁnancieren.
Milieudefensie onthult misstanden in de
palmolie-industrie
Het gaat hierbij voornamelijk om het
palmoliebedrijf Wilmar. In Nederland leidt dit
tot verschillende publicaties en debatten in de
Tweede Kamer. Financiers van Wilmar
(waaronder ING) worden op de hoogte
gesteld van Wilmar’s praktijken. Ondanks alle
bevindingen, verschaft ING een doorlopend
krediet aan palmoliebedrijf Wilmar in 2010.
Vier NGOs dienen een OESO-klacht in
tegen de investeringsgroep Bolloré, eigenaar
van palmoliebedrijf Socﬁn.
ING verschaft tussen 2011 en 2018 elk jaar
ﬁnanciering aan de Bolleré/Socﬁn groep.
Het Noorse investeringsfonds NBIM trekt
haar investeringen uit 30 palmoliebedrijven
terug
Dit doet het fonds vanwege het risico van
ontbossing.

Milieudefensie en andere Friends of the
Earth-groepen publiceren over de misstanden bij
palmolieplantages en roepen de ING op tot actie.
Milieudefensie publiceert rapporten en organiseert
brievenschrijfacties. En roept de directeur op om
transparanter te zijn over zijn betrokkenheid bij
plantagebedrijven en klanten af te stoten als er geen
verbeteringen plaatsvinden op de plantages in Liberia
en Oeganda.
Milieudefensie roept ING tijdens de
aandeelhoudersvergadering op om te stoppen met
de ﬁnanciering van controversiële
palmoliebedrijven, waaronder Wilmar.
ING reageert: “ING voelt zich niet verantwoordelijk,
omdat het niet in de onderzochte plantages
investeert.”

Milieudefensie en Greenpeace spreken ING
aan over hun investeringen in palmolie.
ING reageert: ‘We nemen dit uiterst serieus.
We hebben beide onderzoeken in studie en
hebben om aanvullende informatie gevraagd.’
Banken ontwikkelen hun eerste
beleidsstukken over bossen en palmolie.
ING belooft de “ﬁnanciering van
oliepalmplantages waarvoor doelbewust
tropisch regenwoud is vernietigd, stop te
zetten dan wel verregaand in te perken.”

Maatschappelijke organisaties voeren campagnes
om ontbossing en rechtenschendingen bij Noble
plantages in Indonesië te stoppen.
ING trekt zich niet terug uit de sector.

2015

Milieudefensie nodigt ING uit voor een debat over
palmolie in De Balie, ING komt niet opdagen.
Milieudefensie en haar partnerorganisaties gaan door
met het publiceren en schrijven naar ING.
Friends of the Earth Europe publiceert een rapport
over de misstanden bij Wilmar-plantages in
Indonesië.
ING praat met het bedrijf en laat zich geruststellen
door beloften van Wilmar. ING blijft Wilmar
ﬁnancieren.
Misstanden bij palmoliebedrijf Socﬁn veroordeeld
door Belgisch Nationaal Contact Punt van de OESO.
ING blijft doorgaan met het ﬁnancieren van Socﬁn.
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Amnesty International onthult structurele
mensenrechten schendingen bij palmoliebedrijven
als Wilmar, inclusief kinderarbeid.
In 2017 verschaft ING een lening van $150 miljoen
aan Wilmar International.
De Environmental Investigation Agency en
Greenpeace sturen een brief waarin zij banken
(onder andere ING) verwijten een nieuwe ﬁnanciële
relatie met de Noble Group te starten.
De NGOs beweren dat de dochteronderneming PT
PAL in strijd handelt met de RSPO-criteria en
duizenden hectare intacte bossen in Papoea,
Indonesië heeft gekapt.
Milieudefensie roept banken opnieuw op hun
banden met de palmolie-industrie te verbreken.
Het rapport ‘Draw the line’ legt de relaties bloot
tussen de Nederlandse grootbanken en de
palmoliebedrijven die structureel betrokken zijn bij
diverse misstanden. Meer dan 30.000 mensen sturen
een kaart naar de ING bank waarin zij de ING vragen
zich terug te trekken uit de palmoliesector.
Volgens de Eerlijke Bankwijzer is de score van ING
op mensenrechtenbeleid sinds 2016 gedaald.
ING kondigt aan geen nieuwe palmoliebedrijven te
ﬁnancieren
Toch blijft de bank bestaande klanten ﬁnancieren,
omdat het na 20 jaar blijft geloven in dialoog en goede
intenties van de palmoliebedrijven.
Verzekeraar Aegon Nederland trekt zich helemaal
terug uit de palmoliesector.

Milieudefensie en partners dienen klacht tegen ING
in bij Nederlands Nationaal Contact Punt van de
2019
OESO

