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Samenvatting

Aanbevelingen
Voor de Nederlandse regering

Tussen 2016 en maart 2021 verstrekten ING, Rabobank en
ABN AMRO leningen en underwritingdiensten ter waarde van
3,1 miljard euro voor goederen met een hoog risico op ontbossing
zoals rundvlees, palmolie, soja, pulp en papier, rubber, cacao en koffie.
Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken hadden
eind 2020 362 miljoen euro belegd in deze goederen.* Daarmee is
de Nederlandse financiële sector koploper in de Europese Unie.
Ontbossing wakkert de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan. De uit
breiding van landbouw en veeteelt gaat gepaard met conflicten en
schendingen van de rechten van lokale gemeenschappen en inheemse
bevolkingsgroepen. Nederlandse financiële instellingen hebben de
voorbije jaren vrijwillig beleid ontwikkeld op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch vloeien er nog vele Nederlandse
miljarden naar bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing en mensenrechtenschendingen.
Een nationale wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) inclusief een klimaatplicht voor financiële instellingen
en andere bedrijven is nodig om ervoor te zorgen dat ze eindelijk hun
volle verantwoordelijkheid gaan nemen.

*

Op basis van de meest recente publiek beschikbare gegevens
per 31 maart 2021. Voor een aantal pensioenfondsen gaat het
om de portefeuilledata per 31 december 2019.
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Milieudefensie roept de regering op om werk te maken van regels
die de financiering van ontbossing en mensenrechtenschendingen
door Nederlandse financiële instellingen aan banden legt. Hoe?

• Door op korte termijn een IMVO-wet inclusief een klimaatplicht
voor bedrijven en financiële instellingen in te voeren.
• Door er in de Europese Raad voor te pleiten in de EU
anti-ontbossingwet ook regels voor de financiële sector op
te nemen, zoals het Europees Parlement heeft gevraagd.

Voor Nederlandse financiële instellingen
Milieudefensie vraagt Nederlandse financiële instellingen om:

• Rigoureuze due diligence aan de dag te leggen ten aanzien
•
•
•

van bedrijven actief in sectoren met een hoog ontbossingsrisico,
ongeacht de schakel van de keten waarin ze actief zijn.
Financiering van bedrijven waarvoor het risico op ontbossing
en mensenrechtenschendingen in de keten niet voorkomen
of gestopt kan worden, te beëindigen.
Transparant te rapporteren over de genomen due diligencemaatregelen ten aanzien van klanten en bedrijven waarin
geïnvesteerd wordt en over de resultaten ervan.
Financiering in te zetten als hefboom voor de transitie van
industriële plantages in handen van grote bedrijven naar
agro-ecologische landbouwsystemen en bosbeheer door
de lokale bevolking.
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Inleiding
Code rood voor de mensheid
“Een code rood voor de mensheid”, noemde Secretaris Generaal
António Guterres het zesde, schokkende klimaatrapport van het
IPCC, het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN. Door de
verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing is de aarde
vandaag al meer dan 1°C warmer dan voor de industriële revolutie.1
Het voorbije decennium was wellicht het warmste in 125.000 jaar.2
Het klimaat verandert ongezien snel. De ontwrichtende gevolgen
ervan worden op steeds meer plaatsen merkbaar, ook in Nederland.
De komende 30 jaar warmt de aarde verder op. Tenzij de uitstoot
van CO2 en andere broeikasgassen snel en verregaand wordt teruggebracht, ligt het doel om de opwarming te beperken tot 1,5°C
of zelfs 2°C – zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs –
buiten bereik.3

Onmisbare bondgenoot
Bossen zijn van kritiek belang voor het klimaat, voor de biodiversiteit
en voor mensen. Zo’n 1,6 miljard mensen, waaronder 70 miljoen
inheemsen, zijn direct afhankelijk van bossen voor hun levensonderhoud. Bossen herbergen meer dan 80% van alle soorten dieren en
planten die op het land leven.4 Bossen vormen een bron van voedsel
en spelen een belangrijke rol in de watercyclus. Gezonde bossen
leggen daarnaast meer CO2 uit de atmosfeer vast dan ze uitstoten.
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Daarom zijn ze een onmisbare bondgenoot in de aanpak van de klimaatcrisis. Volgens het IPCC moet er tegen het einde van deze eeuw zo’n
730 miljard ton CO2 uit de atmosfeer verwijderd worden om de opwarming te beperken tot 1,5°C.5 Dat is even veel als alle CO2 uitgestoten
door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China
samen sinds de industriële revolutie.6
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Ontbossing raast voort

Nederlandse verantwoordelijkheid

Maar het gaat slecht met de bossen. De landbouw hakt genadeloos
in op tropische regenwouden, savannes en andere kostbare natuur
gebieden. Tussen 2015 en 2017 veroorzaakte het verlies van tropisch
bos een bruto-uitstoot van 4,8 miljard ton CO2 per jaar. Tropische
ontbossing is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde
uitstoot van broeikasgassen. Als tropische ontbossing een land was,
zou het de op twee na grootste uitstoter ter wereld zijn, na China en
de Verenigde Staten.7

Om een einde te maken aan ontbossing in 2030, zullen vage
verklaringen en vrijwillige afspraken niet volstaan. De politiek moet
haar verantwoordelijkheid nemen. Door bedrijven en financiële
instellingen wettelijk te verplichten om ervoor te zorgen dat hun
waardeketens vrij zijn van ontbossing en mensenrechtenschendingen.
Als grootste Europese importeur van soja, palmolie en cacao
heeft Nederland op dit vlak een enorme verantwoordelijkheid.10
Ook als financier van ontbossing speelt Nederland een buitengewoon grote rol, zo tonen we aan in dit rapport.

Onvervulde beloften
2020 had een kanteljaar moeten worden in de strijd tegen de wereldwijde ontbossing. Honderden grote bedrijven, zoals Ahold Delhaize,
Unilever en Mondelēz hadden beloofd om tegen dat jaar hun ketens
“ontbossingsvrij” te maken. Die belofte zijn ze niet nagekomen.8
De Nederlandse regering ondertekende in 2014 samen met vele
andere landen en bedrijven de Bossenverklaring van New York.
Ze stelden zich tot doel de wereldwijde ontbossing tegen 2020 te
halveren en tegen 2030 te stoppen. Maar sindsdien is het jaarlijks
verlies van primair bos toegenomen. In 2020 alleen al ging 4,2 miljoen
hectare verloren, een oppervlakte zo groot als Nederland.9

FOTO: MICHA PATAULT
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Wat hebben we onderzocht?
• Wat is de blootstelling van Nederlandse

financiële instellingen aan ontbossingsrisico?

• Via welke activiteiten en in welke landen
vindt die blootstelling plaats?

• En hoe belangrijk zijn de geldstromen uit Nederland
vergeleken met die uit andere landen?

Die vragen hebben we in dit rapport beantwoord.
Het is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door
Profundo in opdracht van Milieudefensie.

Voor het volledige onderzoek van Profundo klik hier.

FOTO: VICTOR MORIYAMA/AMAZONIA EM CHAMAS
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Hoe zijn we te werk gegaan?
Van 2002 tot 2020 ging 64,7 miljoen hectare primair bos verloren
in de tropen (zie figuur 1).* 80% van die bosvernietiging vond plaats
in tien landen (zie figuur 2 op pagina 8). Op die tien landen hebben
we ons onderzoek toegespitst.

Vervolgens hebben we per land gekeken welke grote bedrijven de
hoofdrol spelen in de productie van en handel in die goederen.
We hebben ons dus beperkt tot bedrijven actief in de upstream(productie) en midstreamsegmenten (opslag, eerste verwerking,
transport, groothandel) van de bevoorradingsketens. Bedrijven
actief in de downstreamsegmenten van de bevoorradingsketens
(bv. voedingsfabrikanten) zijn niet meegenomen in het onderzoek.”
Zo kwamen we tot een selectie van 116 bedrijven.11

Voortschrijdend gemiddelde
over drie jaar
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Voor elk van de tien landen zijn we nagegaan welke landbouw
goederen er de belangrijkste oorzaak van ontbossing zijn. Dat zijn
palmolie, rundvlees, pulp & papier, soja, rubber, cacao en koffie.
Uiteraard zijn er nog meer activiteiten en goederen die leiden tot
bosvernietiging. Denk aan de aanleg van wegen, houtkap en mijnbouw. Maar landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor de bulk
van de tropische ontbossing. Daarom spitst dit onderzoek zich toe
op de hierboven genoemde “ontbossingsrisicogoederen”.

Figuur 1:
Verlies van primair tropisch bos, 2002-2020
(Bron: World Resources Institute)

*

Primair bos verwijst naar volwassen natuurlijk vochtig tropisch bos dat niet
volledig gekapt en hergroeid is in de recente geschiedenis. Zie Turubanova,
Svetlana, Peter V Potapov, Alexandra Tyukavina, and Matthew C Hansen.
‘Ongoing Primary Forest Loss in Brazil, Democratic Republic of the Congo,
and Indonesia’. Environmental Research Letters 13, no. 7 (1 July 2018): 074028.
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aacd1c.
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Figuur 2:
Aandeel van geselecteerde landen in verlies van primair bos in de tropen, 2002-2020
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Voor elk van de 116 bedrijven hebben we de financiële relaties met
de Nederlandse financiële sector in de periode 2016 tot en met maart
2021 geïdentificeerd en geanalyseerd. Daarbij zoomen we in op de
drie grootste banken, vier grootste verzekeraars en zes grootste
pensioenfondsen actief in Nederland. Zij zijn samen verantwoordelijk
voor meer dan 99% van de waarde van de gevonden financiële relaties.
Elk van deze financiële instellingen heeft vooraf de mogelijkheid
gekregen om opmerkingen te maken op de gevonden financiële
relaties. Acht van de 14 instellingen hebben van die mogelijkheid
gebruik gemaakt. Hun reacties zijn waar passend meegenomen
in het rapport. ING, ABP, BPF Bouw, Allianz, Aegon en Nationale
Nederlanden kozen er helaas voor om niet te reageren. Een beknopte
samenvatting van de reacties is hier te vinden.
Voor elk bedrijf hebben we geschat welk aandeel van de investeringen
kan worden toegerekend aan de ontbossingsrisicogoederen in de
geselecteerde landen. Door die percentages te combineren met de
waarde van leningen aan en beleggingen in deze bedrijven, krijgen
we het ontbossingsrisicokrediet en de ontbossingsrisicobeleggingen.
De bedragen die we in dit rapport noemen, zijn via deze methode
aangepast. De totale bedragen van leningen en beleggingen in de
bedrijven zijn doorgaans vele malen hoger.
Tot slot hebben we de geldstromen van Nederlandse financiële instellingen naar de bedrijven vergeleken met die van financiële instellingen
uit andere landen. Zo krijgen we een beeld van het relatieve belang
van het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet en de Nederlandse
ontbossingsrisicobeleggingen op Europees niveau en op wereldschaal.
Onze focus op een beperkt aantal landen, goederen en bedrijven,
in combinatie met beperkte transparantie van bedrijven en financiële
instellingen, heeft tot gevolg dat onze schatting van Nederlandse
ontbossingsrisico-investeringen vrijwel zeker een onderschatting is.
FOTO: VICTOR MORIYAMA/AMAZONIA EM CHAMAS
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Wat hebben we ontdekt?
Nederland Europees kampioen
financiering van ontbossing
Van 2016 tot maart 2021 verstrekten de drie Nederlandse groot
banken ING, Rabobank en ABN AMRO ruim 3,1 miljard euro aan
leningen en underwritingdiensten voor de productie van en handel in
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goederen met een hoog ontbossingsrisico (zie figuur 3). Nederlandse
banken, verzekeraars en pensioenfondsen hadden in maart 2021
gezamenlijk 362 miljoen euro belegd in aandelen en obligaties voor
risicogoederen (zie figuur 4). Figuren 3 en 4 tonen ook dat Nederland
Europees kampioen financiering van ontbossing is, zowel voor kredietverlening als voor beleggingen.
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Figuur 3:

Figuur 4:

Leningen en underwritingdiensten met hoog ontbossingsrisico per land
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van de kredietverleners en per goed - enkel EU-lidstaten
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Twee derde van het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet viel toe te
schrijven aan palmolie (1,7 miljard euro) en soja (458 miljoen euro)
(zie figuur 5). Drie vierde van de Nederlandse ontbossingsrisico
beleggingen viel toe te schrijven aan rundvlees (170 miljoen euro, 47%)
en palmolie (96 miljoen euro, 27%).

Koﬃe 0%

Rubber 21%
Rundvlees 47%

Palmolie 27%

94% van risicokrediet in Indonesië, Brazilië en Maleisië
94% van het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet kon
worden toegeschreven aan drie landen, namelijk Indonesië
(2 miljard euro, 63%), Brazilië (430 miljoen euro, 17%) en
Maleisië (541 miljoen euro, 14%) (zie figuur 7).

Soja 14%

Figuur 6:
Nederlandse beleggingen met hoog ontbossingsrisico
per goed (meest recente publiek beschikbare data maart 2021)
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Figuur 5:

Figuur 7:

Nederlandse leningen en underwritingdiensten met

Nederlandse leningen en underwritingdiensten met

hoog ontbossingsrisico per goed (2016-maart 2021)

hoog ontbossingsrisico per ontvangstland (2016-maart 2021)

milieudefensie - de ontbossingsportefeuille van de Nederlandse financiële sector

11

Drie banken en twee pensioenfondsen domineren
ontbossingsrisico-investeringen
Rabobank was de belangrijkste kredietverstrekker (1,4 miljard euro)
voor risicogoederen, gevolgd door ABN AMRO (895 miljoen euro)
en ING (850 miljoen euro) (zie figuur 8). De twee grootste Nederlandse
pensioenfondsen, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waren begin 2021 verant
woordelijk voor 78% van de Nederlandse beleggingen in ontbossings
risicogoederen (zie figuur 9).
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Figuur 9:

Nederlandse leningen en underwriting diensten met hoog ontbossingsrisico

Nederlandse beleggingen met hoog ontbossingsrisico per belegger

per kredietverstrekker (2016-maart 2021, miljoen euro)

(meest recente publiek beschikbare data maart 2021, miljoen euro)
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Nederland derde grootste investeerder in soja en rundvlees
Na banken uit China en de Verenigde Staten, zijn Nederlandse
banken de belangrijkste kredietverstrekkers voor soja met een hoog
ontbossingsrisico in de focuslanden (zie figuur 10). ING en Rabobank

staan in de internationale top tien van financiële instellingen die
deze subsector van geld voorzien. Nederlandse pensioenfondsen
zijn na beleggers uit de Verenigde Staten en Brazilië de belangrijkste
beleggers in de productie van en handel in rundvlees met een hoog
ontbossingsrisico (zie figuur 11).
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Nederland Europees topfinancier van palmolie

FOTO: VICTOR MORIYAMA/AMAZONIA EM CHAMAS

Onder de Europese landen (EU27+VK) zijn Nederlandse banken
de belangrijkste kredietverlener voor palmolie met een hoog ontbossingsrisico in de geselecteerde landen (zie figuur 12). Rabobank is
de belangrijkste niet-Aziatische kredietverstrekker voor palmolie.
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Figuur 12:
Leningen en underwriting diensten voor palmolie met hoog ontbossingsrisico per
land van de kredietverleners – enkel EU-lidstaten + VK (meest recente publiek
beschikbare data maart 2021, miljoen euro)
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79% van het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet
ging naar 10 bedrijven
Bedrijf

Van het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet dat we onder de loep
namen, ging 79% naar slechts 10 bedrijven (zie tabel 1).

Land

Goederen

Waarde krediet
en underwriting
2016 - maart 2021
(miljoen euro)

Aandeel
in totaal
(%)

Rundvlees

Cacao

Koffie

Palmolie

Pulp &
Papier

Rubber

278

-

-

-

325

-

-

603

19%

Soja
COFCO

China

Sinar Mas Group

Indonesië

-

-

-

-

513

-

-

513

16%

Olam International

Singapore

27

-

31

19

137

-

194

408

13%

Royal Golden Eagle
Group

Singapore

-

-

-

-

-

215

-

215

7%

Musim Mas Group

Singapore

-

-

-

-

152

-

-

152

5%

Sampoerna Group

Indonesië

-

-

-

-

116

-

28

143

5%

Barry Callebaut

Zwitserland

-

-

138

-

-

-

-

138

4%

Bunge

Verenigde
Staten

29

-

-

-

93

-

-

122

4%

Wilmar

Singapore

-

-

-

-

114

-

-

114

4%

Marfrig

Brazilië

-

91

91

3%

Totaal

79%

Tabel 1: 10 debiteurs die het meeste ontbossingsrisicokrediet ontvingen van
Nederlandse financiële instellingen (2016-maart 2021)

milieudefensie - de ontbossingsportefeuille van de Nederlandse financiële sector

15

87% van Nederlandse ontbossingsrisicobeleggingen
zitten in 10 bedrijven
Bedrijf

Van de Nederlandse ontbossingsrisicobeleggingen die we in dit
onderzoek onder de loep namen, ging 88% naar slechts 10 bedrijven
(zie tabel 2).

Land

Goederen
Soja

Waarde krediet
en underwriting

Rundvlees

Cacao

Koffie

Palmolie

Pulp &
Papier

Rubber

2016 - maart 2021
(miljoen euro)

Aandeel
in totaal
(%)

JBS

Brazilië

-

119

-

-

-

-

-

119

33%

Top Glove

Maleisië

-

-

-

-

-

-

59

59

16%

Itochu

Japan

0*

-

-

-

27

2

7

35

10%

Marfrig

Brazilië

-

26

-

-

-

-

-

26

7%

Minerva

Brazilië

-

24

-

-

-

-

-

24

7%

Archer Daniel Midlands

Verenigde
Staten

4

-

-

-

14

-

-

18

5%

Sime Darby Plantations

Maleisië

-

-

-

-

9

-

0*

9

3%

Sumitomo Rubber
Industries

Japan

-

-

-

-

-

-

9

9

3%

Bunge

Verenigde
Staten

2

-

-

-

7

-

-

9

3%

IOI Group

Maleisië

-

-

-

-

8

-

0*

9

2%

318

88%

Totaal
Tabel 2:
10 bedrijven met grootste Nederlandse ontbossingsrisicobeleggingen
(meest recente publiek beschikbare gegevens per 31 maart 2021 (* = < 1 miljoen euro)
milieudefensie - de ontbossingsportefeuille van de Nederlandse financiële sector

16

Geen afname van
Nederlands ontbossingsrisicokrediet
Ondanks publieke beloftes van banken om ontbossing tegen te gaan,
is het Nederlandse ontbossingsrisicokrediet in de periode 2016-2019
nagenoeg stabiel gebleven. Cijfers voor 2020 en 2021 zijn voorlopig en
zullen naar verwachting toenemen naarmate meer informatie beschikbaar komt (zie figuur 13). In 2019, het jaar waarin de extreemrechtse
president Jair Bolsonaro aan de macht kwam, vloeide een significant
deel van het Nederlandse risicokrediet naar Braziliaanse soja.

900
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723

657

645

642

600
450

500
400
300
200

64

100
0

2016

Rundvlees

2017
Cacao

2018
Koﬃe

Palmolie

2019

2020

Pulp & papier

2021
Rubber

Soja

Figuur 13:
Waarde van Nederlandse leningen en underwritingdiensten per jaar
en per goed (2016-maart 2021, miljoen euro)
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Hoe de Nederlandse
financiële sector de
klimaat- en biodiversiteitscrisis
aanwakkert
Dat Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren
in bedrijven die goederen met een hoog ontbossingsrisico produceren
of verhandelen, vormt op zichzelf nog geen bewijs voor een bijdrage
aan negatieve impact. Maar het stelt hen wel bloot aan grote milieu,
sociale en governance risico’s. Het vergroot de noodzaak om gepaste
zorgvuldigheid (due diligence) aan de dag te leggen, dat wil zeggen
risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om die risico’s te
stoppen, voorkomen of beperken. Veel financiële instellingen hebben
vrijwillig beleid om ontbossing en mensenrechtenschendingen tegen te
gaan. Toch blijven ze investeren in bedrijven die systematisch aan deze
misstanden gelinkt zijn.

*

De “Legale Amazone” is een gebied gevormd door de Braziliaanse deelstaten Acre, Amapá,

Soja en rundvlees in Brazilië
Vernietiging van het Amazonewoud en de Cerradosavanne
Tussen 2004 en 2012 heeft Brazilië de ontbossing van het Amazonewoud met 80% teruggedrongen. Daarna verliep de vernietiging van
het regenwoud weer in stijgende lijn. Volgens de officiële cijfers van
het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek INPE, bereikte het
ontbossingstempo in de Legale Amazone het voorbije jaar het hoogste
niveau in 15 jaar.* Van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021 werd 1,3
miljoen hectare kaalgekapt, een toename van bijna 22% in vergelijking
met dezelfde periode een jaar eerder. Onder het bewind van Bolsonaro
werd al een gebied groter dan België ontbost.12
Als gevolg van ontbossing en klimaatverandering stoten delen van
het Amazonewoud intussen meer CO2 uit dan ze opnemen.13
Wetenschappers waarschuwen dat het omslagpunt waarop het
regenwoud permanent verandert in gedegradeerde savanne,
mogelijk niet ver weg meer is.14
Ook de Braziliaanse Cerradosavanne gaat in snel tempo voor de bijl.
De Cerrado is de meest soortenrijke savanne ter wereld. Er komen
4.800 planten- en diersoorten voor die nergens anders ter wereld te
vinden zijn.15 Maar deze biodiversiteit is ernstig bedreigd: de helft van
de oorspronkelijke oppervlakte van de Cerrado is al verloren gegaan.
Tussen 2002 en 2011 lag het tempo van de ontbossing er tweeënhalf
keer hoger dan in het Amazonewoud.16 In 2020 werd meer dan 700
duizend hectare savanne vernietigd, een stijging van 13% tegenover
2019.17 Dat veroorzaakte een uitstoot van 113 miljoen ton CO2eq.18

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins en Mato Grosso en door de gemeenten
van de staat Maranhão gelegen ten westen van de 44ste meridiaan. De legale Amazone
omvat zowel regenwoud als delen van de Cerrado-savanne en de Pantanal.
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Veeteelt belangrijkste oorzaak van ontbossing in Brazilië
De uitbreiding van de veeteelt is de belangrijkste oorzaak van ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud. 70% van het ontboste land is er
in gebruik als weiland.19 Ook in de Cerrado is de veeteelt een drijvende
kracht achter de ontbossing. Veel veeboeren gebruiken het land een
aantal jaren als weiland, om het nadien tegen een forse prijs te verkopen
als akkerland voor de teelt van soja en mais.20 Met de opbrengsten
kopen ze vaak goedkoper land in het Amazonewoud om daar nieuw
weiland aan te leggen.21 De Braziliaanse veeteelt is de belangrijkste
oorzaak van CO2-uitstoot door ontbossing in heel Latijns-Amerika.22

Brazilië is een gevaarlijke plek voor mensen die opkomen voor landrechten of het leefmilieu. Global Witness documenteerde er tussen 2012
en 2020 317 moorden op land- en milieubeschermers.27 Onder het
bewind van Bolsonaro is het gevaar er niet minder op geworden.
Volgens de Braziliaanse NGO Cimi is het aantal invasies van land in
inheemse gebieden sterk toegenomen. In 2019 en 2020 registreerde
Cimi respectievelijk 263 en 256 gevallen, meer dan dubbel zoveel als
de 111 gevallen in 2018.28 De drie vleesgiganten zijn gelinkt aan
ranchers die door de Braziliaanse autoriteiten beschuldigd worden van
landroof en mensenrechtenschendingen. Zo zouden JBS en Marfrig
indirect vee gekocht hebben van een voortvluchtige verdachte van
een brutale slachtpartij op negen mannen in 2017.29

Vleesmultinationals JBS, Marfrig en Minerva
ABP en PFZW: grootbeleggers in Amazoneverwoesting
Drie bedrijven zijn goed voor 40% van de Braziliaanse slachtcapaciteit
en 64% van de Braziliaanse rundvleesexport: de vleesmultinationals
JBS, Marfrig en Minerva. Ze kopen rundvee van duizenden zelfstandige
boerderijen, slachten het en verhandelen het vlees. In 2017 slachtten ze
meer dan 18 miljoen koeien.23
Al meer dan tien jaar hebben deze vleesbedrijven op papier beloofd om
geen vee te kopen van ranches waar ontbossing plaatsvond. Maar die
belofte komen ze niet na. De NGO Global Witness toonde aan dat ze
tussen 2017 en 2019 vee kochten van 379 ranches waar een oppervlakte van 20,000 voetbalvelden illegaal ontbost werd. Dat is maar het
tipje van de ijsberg, want indirecte leveranciers bleken de vleesbedrijven
helemaal niet te monitoren.24 Ook Amnesty International kwam tot de
conclusie dat in 2019 vee van illegale weilanden in beschermde natuurgebieden in de bevoorradingsketen van JBS belandde.25 Onderzoekers
van Chain Reaction Research identificeerden in 2020 1984, 531 en
328 hectare ontbossing bij ranches die leveren aan respectievelijk JBS,
Marfrig en Minerva.26
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Eind 2020 hadden Nederlandse pensioenfondsen voor zo’n
170 miljoen euro aan ontbossingsrisicobeleggingen uitstaan in
de Braziliaanse vleesbedrijven: ABP 106 miljoen euro, PFZW
41 miljoen euro en BpfBouw 12 miljoen euro. Ook pensioenfondsen
PMT en PME en verzekeraar Aegon belegden erin.
ABP en PFZW erkennen de link tussen de Braziliaanse vleesindustrie,
ontbossing en klimaatverandering. Ze stellen van bedrijven te eisen dat
ze ontbossing in hun keten voorkomen en geven aan gesprekken met
de bedrijven te verkiezen boven de verkoop van hun aandelen. Een
woordvoerder van PFZW’s pensioenuitvoerder PGGM verklaarde eind
2020 tegenover Braziliaanse journalisten: “We dienen het pensioenfonds
voor het hoofddoel: pensioenen uitbetalen. Hoewel we proberen deze
pensioenen te bezorgen tegen minimale negatieve impact (ESG), kunnen we
onze activa niet enkel beheren om de problemen van de wereld (of Brazilië)
op te lossen”.30
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ABP verklaarde in maart 2021 dat de belegging in JBS past binnen het
beleid op het vlak van Duurzaam en Verantwoord Beleggen.31 ABP
reageerde niet op een verzoek van Milieudefensie om commentaar te
geven op de financiële relaties met de Braziliaanse vleesmultinationals.
PFZW liet Milieudefensie weten dat het de inspanningen om ondernemingen onder druk te zetten om ontbossing en transparante toeleveringsketens te realiseren het afgelopen jaar heeft geïntensiveerd.32

Soja vernietigt de Cerradosavanne

Ook Aegon erkent dat JBS niet voldoet aan zijn duurzaamheidsbeleid,
maar het bedrijf uitsluiten wil de verzekeraar niet. In een reactie op
onderzoek door Nederlandse journalisten in maart 2021, schreef Aegon:
“Wij zijn ervan overtuigd dat we als belegger effectiever kunnen zijn dan
wanneer we ons van het bedrijf zouden afkeren. Mocht echter blijken dat
JBS structureel onvoldoende inspanningen en verbetering laat zien, dan
kan Aegon zijn positie heroverwegen”.33 Aegon reageerde niet op het
verzoek van Milieudefensie om commentaar te geven op de gevonden
financiële relaties.

Vooral in de Cerradosavanne blijven de sojavelden verder oprukken.
Van de 734.010 hectare savanne die in 2020 werd vernietigd, lag
207.813 hectare op het perceel van boerderijen die sojavelden hadden
in 2017. De aanleg van nieuwe sojavelden in Brazilië veroorzaakt een
uitstoot van 60 miljoen ton CO2 per jaar.37 Dat komt overeen met de
jaarlijkse uitstoot van 13 miljoen auto’s. De uitbreiding van de sojateelt
is ook vaak gelinkt aan landroof, schending van de rechten van inheemse
bevolkingsgroepen en geweld. In de Braziliaanse Matopiba-regio, een
gebied in de staten Maranhao, Tocantins, Piaui en Bahia, leidt de uit
breiding van de sojateelt tot uitsluiting en sociale conflicten.38

Naast de veeteelt, is ook de uitbreiding van de sojateelt een belangrijke
oorzaak van ontbossing in Brazilië. De voorbije tien jaar is de export
van Braziliaanse soja verdubbeld. 2019/2020 leverde een recordoogst
van 128 miljoen ton soja op.36 De vraag naar soja neemt toe omdat
steeds meer mensen vaker vlees en zuivel eten.

De aanhoudende misstanden in de ketens van de vleesbedrijven doet
vraagtekens rijzen bij de effectiviteit van de engagementstrategie van
ABP, PFZW en Aegon. Verschillende institutionele beleggers, zoals het
investeringsfond van de Noorse centrale bank en de beleggingstak van
Nordea, Noord-Europa’s belangrijkste financiële dienstverleningsgroep,
hebben JBS uit hun portfolio’s verwijderd omwille van respectievelijk
het risico op corruptie en het risico op ontbossing.34 Ook de
Nederlandse pensioenfondsen PMT en PME oordelen dat JBS vanuit
duurzaamheidsoogpunt niet langer in hun beleggingsportefeuille past.35
PME heeft de aandelen in het bedrijf in de zomer van 2019 verkocht,
PMT in de loop van 2020. PME en PMT beleggen eind 2021 ook niet
meer in Marfrig en Minerva.
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ING is topfinancier van de sojahandel

FOTO: VICTOR MORIYAMA/AMAZONIA EM CHAMAS

De sojahandelaars die verantwoordelijk zijn
Vier bedrijven vertegenwoordigen 56% van de Braziliaanse soja-export.
Het gaat om de zogenaamde “ABCD”: Archer Daniel Midlands (ADM),
Bunge, Cargill en Louis Dreyfus Company (LDC).39 Amaggi en COFCO
vertegenwoordigen ze 66% van het risico op ontbossing gelinkt aan de
expansie van de sojateelt in Brazilië in 2017.40 De NGO Mighty Earth
brengt relaties tussen ontbossingscases in Brazilië en de toeleveringsketens van vleesbedrijven en sojahandelaars in kaart. Ze linkt Cargill aan
66.000 hectare, Bunge aan 60.000 hectare, COFCO aan 21.500 hectare,
ADM aan 7.000 hectare en Louis Dreyfus aan 5.000 hectare ontbossing
sinds maart 2019.41 Recent onderzoek van Global Witness toont dat
ADM, Bunge en Cargill direct gelinkt zijn aan of hebben bijgedragen aan
landroof in de staat Bahia.42
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ING, Rabobank en ABN AMRO verstrekten sinds 2016 meer dan 360
miljoen euro aan krediet voor de Braziliaanse soja-activiteiten van de
“ABCD”, COFCO en Grupo Amaggi. ING en Rabobank behoren tot de
belangrijkste niet-Chinese kredietverleners voor de onderzochte bedrijven actief in deze sub-sector. Via de financiering van deze bedrijven
zijn ze gelinkt aan ontbossing van het Amazonewoud en de Cerradosavanne. ING reageerde niet op een verzoek van Milieudefensie om
commentaar te geven op de financiële relaties. Een woordvoerder van
Rabobank gaf aan dat op de voorgelegde relaties reageren “[…] de discussie niet veel verder helpt, als dat al kon zonder schending van regels over
klantvertrouwelijkheid.” Klantvertrouwelijkheid is een standaardargument
waarachter banken zich verschuilen om geen openheid te geven over
klanten die betrokken zijn bij ontbossing en mensenrechtenschendingen.43 Rabobank zegt samen te werken met internationale handelaren
om hun traceerbaarheid en de uitsluiting van illegale en legale ontbossing in toeleveringsketens te verbeteren.44 Ook ABN AMRO gaat niet in
op de financiering van individuele bedrijven. De bank stelt wel dat door
een strategische koerswijziging haar betrokkenheid bij de sectoren in
kwestie inmiddels zeer sterk gereduceerd is.45

21

ING, ABN AMRO en Rabobank betrokken bij
palmolieschandalen in Indonesië
De voorbije twee decennia ging in Indonesië 10 miljoen hectare primair
bos verloren, ruim twee keer de oppervlakte van Nederland.46
De aanleg van palmolieplantages was er de voornaamste oorzaak
van ontbossing.47 Indonesië is de belangrijkste palmolieproducent
ter wereld, goed voor meer dan de helft van de wereldwijde productie.
Sinds 2016 neemt het verlies van primair bos af. In 2020 was de
ontbossing in Indonesië het laagst sinds de monitoring begon in 1990.
Ook de ontbossing in palmolieconcessies lag vorig jaar 58% lager dan
in 2019, onder meer als gevolg van reisbeperkingen om de verspreiding
van COVID-19 tegen te gaan.48 Experts vrezen dat de ontbossing weer
kan toenemen onder invloed van een aantal factoren, zoals deregulering,
aantrekkende palmolieprijzen en een nieuwe El Niño.49
De bescherming van het milieu, landrechten en de rechten van
inheemse gemeenschappen in Indonesië is erg zwak. Landconflicten
tussen palmoliebedrijven en gemeenschappen zijn alomtegenwoordig.
Corruptie is in de palmoliesector wijdverspreid. Mensen die opkomen
voor de verdediging van landrechten en het milieu worden geconfronteerd met criminalisering, intimidatie, fysieke aanvallen en moord. Voor
land- en milieubeschermers is Indonesië één van de dodelijkste landen
van Zuidoost-Azië. Global Witness documenteerde 12 moorden op
land- en milieubeschermers sinds 2015.50
De systemische misstanden in de palmoliesector worden al decennialang
gedocumenteerd en aangekaart door omwonenden, wetenschappers en
NGO’s. Toch blijven landroof, uitbuiting van werknemers en ontbossing
wijdverbreid in de sector. Bovendien verplaatsen de problemen zich ook
naar nieuwe expansiegebieden, bijvoorbeeld in West-Afrika en op het
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eiland Nieuw-Guinea. Al sinds begin jaren 2000 roept Milieudefensie
financiële instellingen op om de geldstromen naar bedrijven die gelinkt
zijn aan ontbossing en mensenrechtenschendingen, te stoppen.51
ING, Rabobank en ABN AMRO zijn structureel betrokken bij schandalen
zoals ontbossing en landroof in Azië en Afrika. Het rapport Draw the Line
onthulde dat de drie grootbanken in de periode 2010-2018 minstens
4,9 miljard euro leenden aan 14 palmoliebedrijven die zich schuldig
maken aan dergelijke misstanden.52 Via de beleggingsfondsen die ze
aanbieden, bleken ze bij de financiering van nog veel meer palmolie
bedrijven betrokken te zijn.53
Ons onderzoek toont dat de Nederlandse financiële sector nog
steeds de belangrijkste Europese investeerder in de geselecteerde
palmoliebedrijven is. Rabobank is de belangrijkste niet-Aziatische
kredietverstrekker voor palmolie. Van 2016 tot maart 2021 verstrekten
ABN AMRO en Rabobank 513 miljoen euro in leningen en underwriting
diensten die kunnen worden toegerekend aan de palmolieactiviteiten
van de Sinar Mas groep. Ze waren de op twee na belangrijkste kredietverleners voor deze activiteiten, na financiële instellingen uit Indonesië
en Maleisië.
De Sinar Mas Groep is actief in palmolie via Golden Agri Resources
(GAR), het grootste palmolieplantagebedrijf in Indonesië. De NGO
Forest Peoples Programme (FPP) beticht GAR van illegale ontbossing
in concessies in Centraal Kalimantan en diende daarover een klacht in
bij de Roundtable for Sutainable Palm Oil (RSPO).54 GAR reageerde
dat de aantijgingen feitelijk incorrect zijn en geen basis hebben.55
Maar de zaak wordt verder onderzocht door het klachtenpanel van
de RSPO. Volgens Chain Reaction Research was GAR in 2019 gelinkt
aan 926 brandmeldingen.56 Een onderzoek van Greenpeace ontdekte
323 brandhaarden in concessies gelinkt aan GAR tussen januari en
september 2019.57 In februari 2021 concludeerde de High Carbon
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Stock Agreement (HCSA) dat Golden Veroleum Liberia (GVL), dat wordt
gecontroleerd door GAR, meer dan 1000 hectare ontbost heeft en rechten van de lokale bevolking heeft geschonden in Liberia.58 Dat oordeel
kwam er na een klacht van Milieudefensie, Sustainable Development
Institute (SDI) en Friends of the Earth US. GAR heeft erkend dat er
ontbossing was en moet een actieplan voor herstel uitvoeren.59
PGGM, de pensioenbeheerder van PFZW heeft zijn aandelen in GAR
verkocht, omdat het onvoldoende verbetering zag in het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.60 ABN AMRO is zijn lening aan GAR aan
het afbouwen als gevolg van de strategische koerswijziging.61 Rabobank
liet in juni 2021 optekenen dat als GVL vandaag zou aankloppen voor
een lening het antwoord nee zou zijn.62 Opmerkelijk, want in 2018
noemde Rabobank directeur duurzaamheid Bas Rüter GVL nog een
voorbeeld van een duurzame investering.63 En in 2020 had de bank
nog steeds lopende kredietovereenkomsten met GAR.64 Een woordvoerder liet Milieudefensie weten dat Rabobank de lopende klacht van
FPP tegen GAR, die in behandeling is door het RSPO-klachtenpanel,
volgt.65 De behandeling van zo’n klacht kan echter jaren duren, terwijl
de schendingen gewoon doorgaan. Dat is ook het geval bij GVL.
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Conclusie:
tijd voor wetgeving
Nederlandse financiële instellingen zijn medeplichtig aan de verwoesting
van bos, aan klimaatschade en aan mensenrechtenschendingen.
Banken verstrekken leningen en andere financiële diensten aan bedrijven die direct en indirect betrokken zijn bij deze ernstige misstanden.
Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders beleggen
in deze bedrijven. Ze verdienen geld aan de biodiversiteits- en de
klimaatcrises en aan de ontwrichting van levens van mensen die voor
hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen. Bij gebrek aan weten regelgeving die hen verantwoordelijk stelt voor de schade waaraan
ze bijdragen, komen ze hier ongestraft mee weg.
Niet dat ze niet op de hoogte zijn: Milieudefensie en anderen wijzen
hen al meer dan twee decennia op de feiten. Vrijwel alle financiële
instellingen hebben beleid ontwikkeld op het vlak van ontbossing en
natuurvernietiging. Steevast beweren ze dat ze deel uitmaken van
de oplossing. Door met bedrijven in gesprek te gaan zouden ze deze
aansporen tot verbetering. Deze aanpak heeft geen einde gemaakt aan
ontbossing en andere misstanden in de ketens. En hoewel sommige
pensioenfondsen recent enkele controversiële bedrijven hebben laten
vallen, knippen de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen
ook bij herhaalde misstanden zelden de band met bedrijven door.
Transparantie over hun inspanningen en (het gebrek aan) resultaat
ervan is al helemaal ver te zoeken. Financiële instellingen die winst
maken als geldschieter van ontbossing, zijn deel van het probleem,
niet van de oplossing.
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Het beleid van financiële instellingen op het vlak van ontbossing leunt
bovendien vaak op certificeringssystemen. Maar deze vrijwillige
initiatieven, zoals de Roundtable on Responsable Soy (RTRS) en de
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) garanderen niet dat gecerti
ficeerde bedrijven niet betrokken zijn bij ontbossing en schendingen
van de mensenrechten.66 Het WWF, één van de initiatiefnemers van
die rondetafels, verklaarde onlangs niet langer vertrouwen te hebben
in het RTRS-label.67
De verantwoordelijkheid van de overheid is groot. Het Nederlandse
beleid voor de verduurzaming van de financiële sector is vooral
gebaseerd op de gedachte dat de sector zijn geldstromen zelf wel
zal verduurzamen.68 Te lang heeft de overheid daarop vertrouwd.
Dit rapport toont aan dat dat beleid faalt. De spelregels voor de
financiële sector werken de bescherming van de resterende bossen
en hun bewoners tegen.
Tijdens de recente VN-klimaattop (COP26) in Glasgow ondertekenden
meer dan 100 landen, waaronder Nederland, een Verklaring over
Bossen en Landgebruik. Daarin beloven ze onder meer om geldstromen
in lijn te brengen met internationale doelen om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan.69 Nederland beloofde daarenboven steun
aan activiteiten die ontbossingsvrije en duurzame financiële markten
versterken.70 Als de Nederlandse regering haar eigen beleidsdoel
om de wereldwijde ontbossing tegen 2030 tot stilstand te brengen,
serieus neemt, moet ze werk maken van wetgeving die de rol van de
Nederlandse financiële sector als financier van ontbossing en klimaatverandering aan banden legt.
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Aanbevelingen
Voor de Nederlandse regering

• Voer op korte termijn een Nederlandse IMVO-wet in, inclusief
een klimaatplicht voor bedrijven en financiële instellingen.
• Pleit er in de Europese Raad voor dat in de EU anti-ontbossingwet
ook regels voor de financiële sector worden opgenomen, zoals
het Europees Parlement heeft gevraagd.

Voor Nederlandse financiële instellingen

• Leg rigoureuze due diligence aan de dag ten aanzien van bedrijven
•
•
•

actief in sectoren met een hoog ontbossingsrisico, ongeacht hun
plek in de keten.
Beëindig financiering van bedrijven waarvoor het risico op
ontbossing en mensenrechtenschendingen in de keten niet
voorkomen of gestopt kan worden.
Rapporteer transparant over de genomen due diligence maatregelen
ten aanzien van klanten en bedrijven waarin geïnvesteerd wordt
en over de resultaten ervan.
Zet financiering in als hefboom voor de transitie van industriële
plantages in handen van grote bedrijven naar agro-ecologische
landbouwsystemen en bosbeheer door de lokale bevolking.
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