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Beleggen in 
palmoliebedrijven

Wat is palmolie 
eigenlijk?

Hoeveel belegt 
ABP in palmolie-
bedrijven?

Waar komt het vandaan?

biobrandstof

Palmolie wordt voornamelijk gewonnen uit de vruchten van de oliepalm die in landen 
groeit met een tropisch klimaat. Zo’n 85% van alle palmolie komt uit Maleisië en 
Indonesië. Palmolie wordt vooral veel gebruikt in Azië. Binnen de Europese Unie is 
Nederland de belangrijkste importeur.

€

€ 8,4
MILJOEN

*

Welke bedrijven 
gebruiken palmolie?

Azië

€

0,002% van het 
totale vermogen van ABP

Bedrijven als Unilever en 
Nestlé gebruiken palmolie.

*per 30-06-2020

margarine

shampookoekjes

Hoe passen palmoliebeleggingen  
in ons beleid?
We hebben vaste afspraken over hoe we vaststellen waarin we niet meer willen 
beleggen. Hierbij gaat het om producten die per definitie schadelijk zijn voor 
mensen, waarop wij als aandeelhouder geen invloed hebben, die de wereld best 
kan missen én waarover internationale afspraken zijn gemaakt om ze uit te bannen. 
Palmolie valt daar niet onder. Dit betekent dat we in palmoliebedrijven blijven 
beleggen zolang ze aan onze eisen voldoen. 

Insluitingsbeleid
Beleggingen in palmoliebedrijven vallen net als alle andere 
bedrijven waarvan we aandelen of obligaties hebben onder 
ons insluitingsbeleid. Dit houdt in dat we alleen aandelen en 
obligaties hebben van bedrijven die voldoen aan onze criteria 
voor verantwoord ondernemen. In bedrijven die hier niet 
aan voldoen, beleggen we alleen als we ze 
kunnen aanzetten tot verbetering op de punten 
die wij belangrijk vinden.

Palmolie is een veelzijdige natuurlijke 
grondstof die o.a. zit in: 
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Voorbeeld: Posco Daewoo 
verkocht
Eind 2017 wezen maatschappelijke organisaties ons erop dat 
een van bedrijven waarvan wij aandelen bezitten, betrokken is bij 
ernstige misstanden op een palmolieplantage in Indonesië.  
Het ging om het Zuid-Koreaanse Posco Daewoo dat een 
dochter onderneming heeft die betrokken zou zijn bij aantas-
ting van het oerwoud op het Indonesische deel van het eiland 
Nieuw-Guinea. Stukken natuur zouden in brand worden  
gestoken om ze geschikt te maken voor plantages.  

Met omwonenden waren conflicten over eigendomsrechten. 
Toen we deze beschuldigingen aan het bedrijf voorlegden, 
vertelde het ons dat ze deels niet correct waren en deels ach-
terhaald. Op ons verzoek om dit ook duidelijk te maken aan 
de maatschappelijke organisaties ging het echter niet in. Wel 
beloofde het zich aan te zullen sluiten bij het rondetafeloverleg. 
Omdat we overtuigd wilden zijn van hun goede bedoelingen 
hebben we het bedrijf gevraagd om zo snel mogelijk een geres-
pecteerd milieuadviesbureau in de arm te nemen. Toen ook de 
tweede deadline die we daarvoor hadden afgesproken werd 
overschreden, hebben we onze aandelen in Posco Daewoo  
verkocht. 

Wat vragen wij van  
palmoliebedrijven?
Palmoliebedrijven waarin wij beleggen, vragen we om:
• lid te worden van het rondetafeloverleg over  

duurzame palmolie; 

•  beleid te maken (en uitvoeren) om  de grootste duurzaam-

heidsproblemen in de sector tegen te gaan;

•  eventuele misstanden meteen aan te pakken.

Levert dat voldoende op?
Steeds meer bedrijven zijn lid van het rondetafeloverleg  
en hebben een duurzaam beleid. Dat is goed, maar het gaat  
er natuurlijk ook om wat de bedrijven doen die aan hen  
leveren of hun producten afnemen. De afgelopen tien jaar 
hebben we met een flink aantal palmoliebedrijven over  
duurzaamheid gesproken. Duurzaamheidsproblemen  
hebben we ook aan de orde gesteld in gesprekken met  
banken en overheden.

Is dit duurzaam en verantwoord?
Positief is dat oliepalmen per hectare meer plantaardige olie opleveren dan koolzaad, pinda’s en 
soja. Daar staat tegenover dat er bij de aanleg van plantages soms grote fouten worden gemaakt.   

palmolie

Palmolie levert meer olie op
Palmolieproductie heeft 
ook negatieve kanten

koolzaad pinda’s soja

ontbossing

drooggelegd
moeras

slecht voor 
de natuur

CO2 uitstoot

In welke palmoliebedrijven 
beleggen we?

*per 30-06-2020

  QL Resources Bhd
€ 4.000.000   

  IOI Corp Bhd
€ 763.000  

  Genting Plantations Bhd
€ 270.000   

   Sime Darby Plantation Bhd
€ 640.000

 

Wilmar International
€ 1.200.000

 

Indofood Sukses Makmur Tbk PT
€ 1.550.000


