
Het algemene doel van dit overleg is om certificering te 
bewerkstelligen voor de productie en handel van duurzame 
palmolie. De uitwerking van dit initiatief is in handen van  
the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

PFZW bezit aandelen in Wilmar via een beleggingsfonds van 
PGGM (vermogensbeheerder van PFZW). PFZW belegt dus  
niet rechtstreeks in Wilmar aandelen. PGGM is actief in over-
leg met het bedrijf over milieu en sociale effecten van de  
uit breiding van activiteiten inclusief de naleving van RSPO 
standards en de openbaarmaking van de CO2 footprint.

Gezien vrijwel alle milieu-en sociale problemen in de palmolie-
sector voortvloeien uit uitbreiding, hebben we Wilmar verzocht 
om de focus te leggen op het verbeteren van de productie van 
palmolie. Effectiever omgaan met de huidige productie moet 
voorrang hebben op de uitbreiding van plantages. Tijdens 
onze laatste bijeenkomst (28 januari 2013) met het bedrijf 
hebben we gezien dat Wilmar deze eisen begint over te nemen 
door het publiceren van een vrij uit gebreid en openhartig 
duurzaamheidsverslag en door te investeren in de verbetering 
van de opbrengst. Daarnaast hebben ze zich ook gecommit-
teerd aan het beleid dat er geen ontbossing plaatsvind.

Hoewel wij de principes van Free and Prior Informed Consent 
(vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming) steunen, 
begrijpen we dat een aantal van de specifieke problemen 
in Oeganda en Nigeria kwesties zijn die spelen tussen de 
gemeenschappen en verschillende overheidsinstanties.  
En soms ook een kwestie tussen verschillende gemeenschap-
pen of maatschappelijke organisaties.

PGGM blijft namens PFZW het management van Wilmar en  
de kwesties rondom de gemeenschappen in Oeganda, Nigeria 
en Indonesië (hoewel specifieke informatie over de laatste 
ontbreken) in de gaten houden. Daarnaast zullen we ook de 
resultaten van het onderzoek naar Wilmar afzetten tegen de 
UN Global Compact principes. Dit kan tot uitsluiting leiden. 
Uitsluiting beschouwen we echter als laatste redmiddel.  
PFZW gelooft meer in de kracht van betrokken overleg waar-
mee veranderingen bewerkstelligt kunnen worden. Dit doen 
wij met gelijkgestemde investeerders (in dit specifieke geval 
met APG die de vermogensbeheerder voor het ABP is).

Position paper Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) deelt de zorgen over de effecten die uitbreiding van 

palmolieteelt heeft op gemeenschappen en tropische wouden. Daarom is de vermogens

beheerder van PFZW sinds november 2011 actief in overleg met de palmolietelers  

(inclusief Wilmar) en palmoliekopers (via de the Investor Working Group of the United  

Nations Principles for Responsible Investment).
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