Uitsluitend voor professionele beleggers

ESG Viewpoint
Mei 2019

Is duurzame palmolie eigenlijk wel mogelijk?

Nina Roth

Director, Analyst,
Responsible Investment

Contact
Institutional business:
+ 31 (0)20 582 3758
Infonl@bmogam.nl
bmogam.nl
	bmo-global-asset-management
Nederland

De zorg over de duurzaamheid van palmolieproductie is niets
nieuws. Beleggers laten al jaren hun stem horen bij de roep
van de politiek en het grote publiek om sterkere milieu- en
maatschappelijke standaarden voor de productie van dit vaak
gebruikte voedingsmiddel.
Die druk wordt de laatste tijd nog verder opgevoerd onder invloed van de grotere
aandacht voor klimaatverandering en biodiversiteit, de politieke druk in de EU en de VS
en twijfels over de effectiviteit van bestaande initiatieven. Zo hebben Elizabeth Warren
en Bernie Sanders, twee presidentskandidaten voor de Amerikaanse verkiezingen van
2020, samen met nog zes andere collega’s uit de Senaat onlangs een brief gestuurd
naar fundmanagers1 waarin ze vragen om ondernemingen in hun portefeuilles en
financiële ketens die verantwoordelijk zijn voor door palmolie veroorzaakte ontbossing
aan te spreken.
Een belangrijk initiatief voor de verbetering van de duurzaamheid van de sector is
de Roundtable on Sustainable Palmolie (RSPO). Maar ook daarop wordt met enige
regelmaat kritiek uitgeoefend. Hieronder gaan we nader in op de uitdagingen
waarvoor de RSPO zich gesteld ziet en wat er recent is gedaan om die uitdagingen het
hoofd te bieden.

Impact palmolie
Elk jaar wordt zo’n 66 miljoen ton palmolie geproduceerd. Daarvan is ruim 50%
afkomstig uit Indonesië en meer dan 30% uit Maleisië.2 Met de productie van palmolie
zijn uiteenlopende ernstige maatschappelijke en milieueffecten gemoeid:
Lokale luchtverontreiniging: vooral ernstig in 2015, toen de wolken van de
bosbranden in Indonesië het financiële centrum van Singapore bereikten. Scholen
bleven weken gesloten en er werd geadviseerd geen activiteiten in de buitenlucht te
ondernemen.
Ontbossing: kappen voor palmolieplantages leidt tot verlies van tropisch regenwoud,
biodiversiteit, leefgebied en ondermijnt de bescherming tegen overstromingen.
Veen: natuurlijk opslagpunt voor CO2. Het afwateren en in gebruik nemen als
plantages van veengebieden heeft klimaatverandering sterk verergerd.

1

Zie ook https://www.ft.com/content/44f2d30a-1276-3068-b995-a4c8076d40c1 en https://www.schatz.senate.
gov/press-releases/schatz-senators-push-financial-firms-to-help-stop-global-deforestation
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Medio jaren negentig was dat circa 15 miljoen per jaar
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Bedreigde diersoorten: verlies van leefgebied door
ontbossing heeft diersoorten verder in gevaar gebracht (o.a.
zeldzame orang-oetans en tijgers).
Mensen- en arbeidsrechten: verwaarlozing rechten
arbeidsmigranten, schending van de rechten van inheemse
bevolkingsgroepen, naast de gedwongen verhuizing van
lokale gemeenschappen.
Onder druk van activistische groeperingen onderzoeken
sommige voedselproducenten alternatieven voor palmolie.
Maar ook andere oliehoudende gewassen zoals koolzaad,
soja, zonnebloemzaden en kokosnoot zijn niet vrij van
duurzaamheidsproblemen. Sterker nog, vervanging
van palmolie zou het netto milieueffect per saldo erger
kunnen maken.

Rol van de Roundtable on Sustainable Palm Oil
De Roundtable on Sustainable Palmolie (RSPO) zag in 2004 het
daglicht. Het doel van dit multi-stakeholder initiatief, waaraan
ook ngo’s als medeoprichters deelnemen, is om de ernstige
duurzaamheidsproblematiek aan te pakken waardoor de
palmolieketen wordt geteisterd. Circa 21%3 van de wereldwijd
geproduceerde palmolie heeft nu het RSPO-keurmerk. Het
initiatief heeft een belangrijke positieve invloed gehad op
de duurzaamheidspraktijken, zoals blijkt uit onderzoek van
The Zoological Society of London (ZSL) via het Sustainability
Policy Transparency Tool (SPOTT). Uit dat onderzoek komt
naar voren dat ondernemingen die als lid bij de RSPO goed
staan aangeschreven en gecertificeerde palmolie produceren,
transparanter zijn en beter scoren op alle categorieën die voor
de duurzaamheid relevant zijn.

Duurzaamheidsprestaties en RSPO-certificering
Duurzaamheidsbeleid en leiderschap

71.0%

Duurzaamheidsbeleid en leiderschap

29.5%

Landbank, kaarten en traceerbaarheid

65.3%

Landbank, kaarten en traceerbaarheid

31.3%

Ontbossing en biodiversiteit

65.2%

Ontbossing en biodiversiteit

25.0%

HCV, HCS en effectbeoordeling

63.1%

HCV, HCS en effectbeoordeling

16.3%

Turf, vuur en broeikasgasemissies

53.6%

Turf, vuur en broeikasgasemissies

20.9%

Water-, chemicaliën- en ongediertebestrijding 48.0%

Water-, chemicaliën- en ongediertebestrijding 20.6%

Gemeenschaps-, grond- en arbeidsrechten

67.9%

Gemeenschaps-, grond- en arbeidsrechten

29.3%

Certificeringsnormen

50.7%

Certificeringsnormen

Kleine boeren en leveranciers

47.8%

Kleine boeren en leveranciers

14.3%

Bestuur en grieven

62.0%

Bestuur en grieven

30.3%

5.3%

Gemiddelde score voor ondernemingen wel in de RSPO (links) en niet in de RSPO (rechts). De totaalscore voor
RSPO-ondernemingen is 60%, in vergelijking met 20% voor niet-RSPO-ondernemingen.
Bron: SPOTT ZSL, februari 2019
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https://rspo.org/about/goodbadpalmoil
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“De hervormingen sturen de RSPO
in het juiste richting. Maar het
vergroten van het bereik boven de
huidige 21% van de wereldwijde
gecertificeerde productie en het
zorgen voor de implementatie
blijven grote uitdagingen.”

Er is ook kritiek op de RSPO. Het initiatief zou niet effectief
genoeg zijn, geen straffen uitdelen aan ondernemingen die
de regels overtreden en te traag reageren op belangrijke
schendingen van de mensen- of arbeidsrechten of op
activiteiten die bedreigde diersoorten schade berokkenen. De
organisatie kreeg te maken met beschuldigingen als zouden
het Complaints Panel en de klachtenprocedures te veel aan de
kant van het bedrijfsleven staan. Wat het nog erger maakte, was
dat de onafhankelijkheid van de controleurs in de controle- en
certificeringsprocedure niet werd gegarandeerd.

Reactie RSPO
In 2017 en heel 2018 heeft de RSPO de Principles & Criteria (P&C)
geëvalueerd. Dat zijn de statuten van de organisatie en de eisen
die aan de leden worden opgelegd. Die exercitie wordt iedere
vijf jaar uitgevoerd, maar dit was zonder enige twijfel de meest
uitvoerige evaluatie ooit. Vooral aspecten van de arbeids- en
mensenrechten stonden in de schijnwerpers.
Voor de evaluatie is een Review Taskforce ingericht met een
evenwichtige vertegenwoordiging van palmolieproducenten,
ketenorganisaties, financiële instellingen en ngo’s. Er zijn twee
consultatieperioden van 60 dagen geweest en wereldwijd
tien ‘face-to-face’ bijeenkomsten gehouden. De documenten
zijn in vijf talen vertaald en de nieuwe standaard is in
Afrika en Zuidoost-Azië op praktische toepasbaarheid en
controleerbaarheid getest. Dat was weer aanleiding voor
verdere aanpassingen. De nieuwe P&C zijn bij de jaarlijkse
rondetafelbijeenkomst van de RSPO in 2018 in stemming
gebracht en met een grote meerderheid aanvaard.

De RSPO heeft de afgelopen jaren meer
slagkracht en capaciteit gekregen. Aan de
pijnpunten wordt gewerkt.

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen:
Geen ontbossing: nieuwe beplanting mag op geen enkele
manier tot ontbossing leiden. Mogelijke uitzonderingen voor
lokale gemeenschappen in landen met een hoge bosbedekking.
Geen nieuwe beplanting op veen: alle veengronden (waarin
miljoenen tonnen aan CO2 zijn opgeslagen en die gevoelig zijn
voor brand als de grond wordt drooggelegd) moeten in stand
worden gehouden.
Arbeids- en mensenrechten: uitgebreidere criteria voor
onder andere de maatregelen rond de invoering van
klachtenprocedures, klokkenluiders, bescherming van de
rechten van inheemse bevolkingsgroeperingen, arbeidsrechten
migranten, geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid. Over
het geheel genomen een betere afstemming op de standaarden
van de ILO, waarbij voor het eerst ook genderaspecten worden
meegenomen.
Leefbaar loon/eerlijk loon: de rekenmethode van de Global
Living Wage Coalition (GLWC) voor een leefbaar/eerlijk loon voor
werknemers moet worden toegepast.
Standaard gericht op kleine boeren: toegang tot RSPOcertificering en -procedures toegesneden op de omstandigheden
van kleine boerenbedrijven.
Derden (leveranciers): strengere criteria waarin wordt gevraagd
naar herkomstlocatie van vers fruit en geldige plantage- en
handelsvergunning kunnen worden overlegd.
Ook de RSPO-certificeringsinstanties zijn bij de consultatie
betrokken en worden getraind in de nieuwe P&C. Voor een nog
betere verantwoording moet de RSPO ervoor zorgen dat de
jaarlijkse evaluaties van de naleving strikt worden uitgevoerd
en dat eventuele kritieke controlepunten dienovereenkomstig
worden aangegeven.
Dit zijn welkome ontwikkelingen, die leiden tot een groter bereik
van de RSPO op een aantal belangrijke punten. Spanningen
zijn er echter nog steeds over het totale ambitieniveau en de
balans tussen sociale en milieudoelstellingen. De RSPO moet
enerzijds letten op de behoeften van kleine boerenbedrijven
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(bijvoorbeeld hier en daar uitzonderingen toestaan) alsook op de
ontwikkelingsprioriteiten van de lokale gemeenschap. Anderzijds
moet er gehoor worden gegeven aan de eis ‘geen ontbossing’ en
‘geen verlies oerbos’ tegen elke prijs en in alle regio’s.
Dat de sector een jaar de tijd krijgt voor de invoering
van de P&C (per november 2019), inclusief roadshows en
trainingen, is mogelijk te ambitieus. Dat geldt al helemaal
voor bepaalde aspecten die er dan moeten zijn ingevoerd
(hoge koolstofvoorraden, leefbaar loon), met name in nieuwe
productiegebieden waar de RSPO-certificeringspenetratie laag is
(Papoea Nieuw Guinea, Nigeria, Liberia en Colombia).
Met deze hervormingen is de RSPO de goede weg ingeslagen,
maar het is een enorme uitdaging om het RSPO-bereik verder
omhoog te krijgen in vergelijking met het huidige percentage
van 21% van de wereldwijde gecertificeerde productie en om
zeker te stellen dat een en ander ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. De actieve betrokkenheid van beleggers blijft dan
ook een kritische factor.

Engagement BMO
BMO Global Asset Management heeft de afgelopen tien jaar
(alleen en samen met andere partijen4) bedrijven aangesproken
waarin wordt belegd en die direct of via de keten (inclusief
financiële instellingen) zijn blootgesteld aan palmolierisico’s. Die
bedrijven hebben we gevraagd om:
b
 eleid over ontbossing te formuleren, te publiceren en in te
voeren, en daarin ook de toeleveringsketen mee te nemen;
b
 eleid over mensen- en arbeidsrechten te formuleren,
te publiceren en in te voeren, en daarin ook de
toeleveringsketen mee te nemen; en
d
 e totaalnormen af te stemmen op de RSPO en te overwegen
om lid te worden.
Ook in de toekomst (en zeker tegen de achtergrond van
de steeds groter wordende risico’s van ontbossing voor
de ondernemingen waarin we beleggen en voor onze
klantportefeuilles) blijven we actief in gesprek met de
palmoliesector. Zo hebben we laatst nog contact gehad met
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het senior management van twee grote palmolieproducenten
in Maleisië. We wilden vooral graag weten in hoeverre zij in
staat waren om de nieuwe P&C met succes in te voeren. Eén
van de twee loopt met sterk beleid en stevige procedures op
de troepen vooruit, de ander schiet geen spat op. Een duidelijk
voorbeeld van de kloof tussen voorlopers en achterblijvers.
Ook de banken die via hun kredietportefeuille zijn blootgesteld
aan deze sector krijgen te maken met ons engagement. Die
banken kunnen via de kredietvoorwaarden namelijk een
belangrijke bijdrage leveren aan de verandering. Een daarvan is
Bank Mandiri, de grootste bank van Indonesië.

CASESTUDY
PT Bank Mandiri
Bank Mandiri, de grootste bank van Indonesië, is een van
de grootste kredietverleners aan de palmolieproductie en
verwerkingsindustrie. De sector is goed voor circa 9% van
de totale kredietportefeuille. De ernstige zorgen over de
duurzaamheid van de sector vormen een risico.
Wij hebben al diverse malen persoonlijk met Bank
Mandiri gesproken en erop aangedrongen om bij de
financiering van palmolie verder te kijken dan compliance
en de risico’s holistischer te benaderen. Meer specifiek
hebben we aangedrongen op NDPE-beleid (NDPE staat
voor ‘No Deforestation, No Peat & No Exploitation’). De
palmolieklanten van de bank zouden moeten stoppen
met ontbossing, hoogwaardige natuurgebieden moeten
beschermen en best practices voor plantagemanagement
moeten invoeren.
De sterkere roep om een rem op de groeiende CO2-uitstoot
zet de banken in Indonesië nog verder onder druk om de
risico’s te beheersen die samenhangen met de financiering
van klanten met een grote impact. Met een strenger
bewind voor de financiering van palmolie kan Mandiri de
eventuele tegenwind van wet- en regelgeving vóór zijn
en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan duurzamere
landbouwpraktijken.

Conclusie

Wij zullen we onze actieve engagement bij de
palmolie-industrie voortzetten.

4

Druk vanuit beleggers is van invloed op de vorderingen die
er in deze sector zijn gemaakt. Toch voorzien wij ondanks
de verbeteringen in de regels van de RSPO een lastige weg
tegen de achtergrond van de groeiende vraag en nieuwe
landen waarin de palmolieproductie opkomt. We zetten onze
engagementinspanningen voort en hopen dat ons werk met
banken een nieuwe ingang tot verandering biedt.

De Investor Working Group on Sustainable Palm Oil van de PRI bijvoorbeeld.
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Belangrijkste risico’s
De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen als gevolg van
markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers
het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
reo® en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van
BMO Asset Management (holdings) plc. Het recht op deze
handelsnamen alsmede het gebruik daarvan is exclusief
voorbehouden aan BMO Asset Management (holdings) plc.
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Hoe BMO Global Asset Management
u kan helpen
BMO Global Asset Management
neemt materiële ESG-kwesties op in
zijn beleggingsprocessen voor alle
activaklassen. Wij bieden ook een
assortiment Responsible Funds aan,
fondsen die beleggen in bedrijven die
duurzaam opereren en bedrijven uitsluiten
die niet voldoen aan onze ethische en
ESG-criteria, en onze reo®-dienstverlening
op het gebied van engagement en
stemrecht voor wereldwijde aandelen- en
krediettransacties.
Best ESG Research Team 2018
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