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Geachte wethouder Butter, geachte raadsleden, 
 

Draagt uw gemeente bij aan ontbossing en mensenrechtenschendingen? 
 

Dat is wellicht een bijzondere openingszin voor een brief, maar als uw gemeente ook financiële diensten 

afneemt van de ABN/AMRO, ING of Rabobank, dan is dat wél het geval. Mijn vraag is: wilt u aan de bank 

waar uw gemeente diensten afneemt, vragen om te stoppen met het financieren van industrieel 

geproduceerde palmolie? 

 

In juli 2018 heeft Milieudefensie een rapport gepubliceerd. Draw The Line is een zwartboek over de 

investeringen van ING, Rabobank en ABN AMRO in de palmolie-industrie. Als betrokken burger maak ik 

mij grote zorgen om de misstanden die hierin worden blootgelegd. 
 

De oerwouden zijn namelijk de longen van de aarde en de palmoliebedrijven kappen ze in een hoog tempo 

om! Flora-en faunasoorten worden dankzij deze palmoliebedrijven met uitsterven bedreigd, unieke 

ecosystemen worden vernietigd en de bevolking in deze gebieden worden uit hun leefgebied verdreven! Dit 

wordt allemaal in stand gehouden doordat enkele Nederlandse banken met het geld van hun klanten de grote 

palmoliebedrijven (zoals Wilmar en Indofood) blijven financieren.  

 

Ik wil een wereld waarin we zorgvuldig met de aarde om gaan. Waarin we niet oerwoud verwoesten, boeren 

hun land kunnen houden en we niet de klimaatverandering verergeren!  

 

Daarom vraag ik u: Help om ervoor te zorgen dat er niet langer met geld van uw gemeente de palmolie-

industrie wordt gefinancierd. Vraag als gemeente uw bank om te stoppen met het financieren van industrieel 

geproduceerde palmolie! 
 

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is al gesproken over de investeringen van hun bank in de palmolie-

industrie. Met een grote groep vrijwilligers proberen wij samen met Milieudefensie zo veel mogelijk 

gemeenten de stap te laten maken om hun bank aan te spreken. Doet uw gemeente ook mee? 

 

Zou u mij willen laten weten bij welke bank uw gemeente bankiert? En wat u met mijn verzoek heeft gedaan 

en of het al iets heeft opgeleverd? Milieudefensie is ook van plan de pers te vragen aandacht te schenken aan 

het onderwerp en dan is het leuk als ik hen deze informatie kan doorgeven.  
 

Ik hoor graag van u! En als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. 
 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 

 

 

 Vrijwilliger Milieudefensie 

 

https://milieudefensie.nl/actueel/draw-the-line.pdf
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6654265/1/165guldemond%20c_s_
https://rotterdam.notubiz.nl/document/6759928/1/s18bb006346_5_49940_tds
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=100430564
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