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ABP-pensioenfonds betrokken bij kap regenwoud  

Ruim 27.000 hectare tropisch regenwoud ging tegen de vlakte voor één palmolieplantage in 

Indonesisch Papua. Volgens de bewoners zijn er mensenrechten geschonden. Uit onderzoek van 

OneWorld blijkt dat het Nederlands pensioenfonds ABP investeert in het bedrijf Posco Daewoo, 

dat grotendeels eigenaar is van deze plantage. 

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, investeert 4 miljoen euro in Posco Daewoo en 175 

miljoen euro in alle bedrijfsonderdelen van Posco Daewoo, Daewoo en moederbedrijf Posco. Het 

Zuid-Koreaanse Posco Daewoo bezit 85 procent  van de palmolieplantage PT Bio Inti Agrindo (BIA) in 

Indonesisch Papua.  

Omwonenden vertelden tegen OneWorld dat ze voor de komst van de plantage niet voldoende 

geïnformeerd zijn over het gebruik van het land waar ze woonden. Ook legden ze uit dat een rivier 

verontreinigd is omdat het plantagebedrijf zijn afvalwater er loost.  

Met vergunning van de Indonesische overheid ging in het zuidoostelijke Merauke regentschap een 
oppervlakte groter dan de gemeente Amsterdam op de schop. Van de 36.400 hectare toegewezen 
bosgrond is inmiddels  27.369 hectare ontbost. Dat tonen satellietbeelden die milieuorganisatie 
Mighty Earth liet maken. Het gekapte gebied ligt in het op twee na grootste regenwoud ter wereld, 
dat bijzonder rijk in biodiversiteit is: vijf procent van alle diersoorten ter wereld wonen daar.  
 
Omdat het bedrijf een vergunning heeft, is de kap van dit bos is op zich niet illegaal. Maar het gebied 
bestond uit ongeveer voor de helft primair, ongerept oerwoud. De kap daarvan is een no-go in 
diverse internationale richtlijnen. De andere helft van het bos was secundair, tropisch regenwoud. 
Beide bostypes hadden een rijke flora en fauna. Er leefden beschermde diersoorten zoals de 
boomkangoeroe en de paradijsvogel die door de boskap verdwenen uit het gebied.  
 
Uit een uitgelekt analyserapport van de omgeving, die OneWorld onder ogen krijgt, blijkt dat het 
palmoliebedrijf vooraf op de hoogte was van de vergaande risico’s. In schriftelijke reacties ontkent 
Posco Daewoo de aantijgingen en zegt dat er momenteel geen boskap plaatsvindt. ABP en 
vermogensbeheerder APG  “streven ernaar om niet direct voor de problemen weg te lopen” en 
“willen onze macht benutten om druk uit te oefenen als aandeelhouder.”  
 
Milieudefensie eist nu dat ABP zijn geld terugtrekt uit Posco Daewoo. Rolf Schipper, campagneleider 
bossen bij Milieudefensie: “Dat ABP geld steekt in palmoliebedrijven die het regenwoud verwoesten, 
is onbegrijpelijk. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je pensioenpremies bijdragen aan een betere 
wereld, zoals ABP stelt, en niet aan grootschalige ontbossing, mensenrechtenschendingen of het 
uitsterven van wilde dieren.” Het behoud van tropisch regenwoud is van belang voor het klimaat. 1 
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1 Tropische bossen bevatten ongeveer een kwart van de koolstof die opgeslagen is in bomen en de begroeiing op het land. 

Ontbossing leidt dan ook tot CO₂-emissies. Volgens wetenschappers komt 10 procent van de mondiale CO₂-uitstoot door 
ontbossing in de tropen.  
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