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ABP
t.a.v. mw. Corien Wortmann-Kool, voorzitter bestuur
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
Betreft: investering in mijnbouwbedrijf Vale in Brazilië

Geachte mw. Wortmann,
De Amazonewerkgroep Heerlen is een samenwerkingsverband van de R.-K. Parochie H. Andreas,
HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil. Ze bestaat uit ethisch en/of religieus
geïnspireerde mensen die zich zorgen maken over ontwikkelingen in Brazilië, in het bijzonder in het
Amazonegebied. Het Amazone regenwoud wordt bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw
en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor
de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking
raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord. We richten ons vooral op de
rol van Nederlandse bedrijven, organisaties en overheid.
Eén van de grote vervuilers in Minas Gerais en het Amazonegebied is het Braziliaanse
mijnbouwbedrijf Vale. Het bedrijf is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig
mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig, hetgeen gebleken is door de rampen bij Mariana (2015)
en Brumadinho (2019) waarbij honderden doden vielen en rivieren werden vergiftigd. Vale lijkt niet
bereid tot adequate compensatie van de slachtoffers. Evenmin wordt voldoende gedaan aan
beveiliging van al die andere dammen.
Niet alleen bij Brumadinho en Mariana, maar vrijwel overal waar mijnbouw is, worden
mensenrechten geschonden en wordt schade aan het milieu toegebracht. Dit gebeurt vanaf de
eerste fase van een project. Om een bedrijf op een bepaalde plaats te kunnen vestigen, wordt het
sociale weefsel verzwakt, worden de mensen verdeeld en worden valse beloften gedaan. Daarna
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komen de vervuiling, de ontbossing en de verwijdering van mensen. Dit geldt ook voor bv. het
enorme mijncomplex van Vale in Carajás (PA).
ABP heeft via pensioenuitvoerder APG voor zo'n 200 miljoen euro belegd in Vale. We vinden dat een
investeerder medeverantwoordelijk is voor de misstanden bij het bedrijf waarin geïnvesteerd is. Uit
uw nieuwsbrief van 5 december 2019 begrijpen wij dat u in gesprek bent met Vale en druk uitoefent
om de situatie te verbeteren. Is onze indruk juist, dat dit nog niet veel heeft opgeleverd?
Het Noorse overheidsinvesteringsfonds heeft inmiddels haar conclusies getrokken en Vale
uitgesloten van investeringen.
Wordt het geen tijd dat het ABP dezelfde conclusie trekt en haar aandelen in Vale van de hand
doet?
Het feit dat pensioenfondsen ons geld beleggen, vergroot onze betrokkenheid. We voelen ons
medeverantwoordelijk voor de misstanden.
Het ABP en onze werkgroep zijn beide gevestigd in Heerlen. Dat betekent dat we ons meer betrokken
voelen bij het ABP dan bij andere pensioenfondsen die in Vale hebben geïnvesteerd. We zouden
graag met iemand van uw organisatie in gesprek willen gaan over uw investeringsbeleid, eventueel in
een openbare bijeenkomst zoals het maandelijks door HeerlenMondiaal georganiseerde Café
Mondiaal.

Met vriendelijke groet,

Namens de aangesloten organisaties,
Rens Trimp

