
Oproep aan Nederlandse investeerders: stap uit TotalEnergies 

Utrecht/Amsterdam, 27 september 2022 – Op woensdag 28 september organiseren 
Nederlandse maatschappelijke organisaties een protestactie bij het kantoor van oliereus 
TotalEnergies in Den Haag. Hiermee willen ze de aandacht vestigen op de problemen rond de 
East African Crude Oil Pipeline (EACOP) in Uganda. Ze roepen investeerders op om uit 
TotalEnergies te stappen vanwege dit project, dat voor mensenrechtenschendingen en 
ernstige milieuvervuiling zorgt. Het Europese Parlement nam vorige week nog een resolutie 
aan tegen de mensenrechtenschendingen gekoppeld aan EACOP. 
 
Nederlandse investeerders bezitten bij elkaar voor een waarde van 2,1 miljard euro aan aandelen en 
obligaties van TotalEnergies. Voorbeelden zijn de pensioenfondsen ABP, BPL, PMT en PFZW, 
verzekeraars Aegon en Allianz en ABN AMRO Bank. De actievoerende organisaties, waaronder 
BankTrack, Both ENDS, de Eerlijke Geldwijzer, Fossielvrij NL en Milieudefensie, vinden dat deze 
investeerders medeverantwoordelijk zijn voor de mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling die 
door TotalEnergies worden veroorzaakt, en hebben alle investeerders een brief gestuurd met de 
dringende oproep zich uit dit oliebedrijf terug te trekken. 

Acties tegen TotalEnergies vanwege Ugandees EACOP-project 

Naast deze brieven aan Nederlandse investeerders, houden de organisaties een protestactie bij 
TotalEnergies in Den Haag. Dat gebeurt op woensdag 28 september, de dag van TotalEnergies' 
investeerdersdag. Tegelijkertijd vinden acties plaats bij TotalEnergies' hoofdkantoor in Parijs en op de 
locatie van de investeerdersdag in New York. De actievoerende organisaties verwachten dat het 
oliebedrijf zijn investeerders een groen en duurzaam verhaal zal vertellen. Om aan te tonen dat dit 
niet met de realiteit strookt, vertellen zij vandaag het echte verhaal. In navolging van de grote 
protesten eerder dit jaar in Frankrijk, zullen de actievoerders gekleed gaan in rode overalls. Met 
muziek en speeches zal de aandacht gericht worden op de misstanden rond het EACOP-project van 
TotalEnergies in Uganda. 

Cindy Coltman, Both ENDS: "Voor deze pijpleiding wordt olie gewonnen in het kwetsbare 
natuurgebied Murchison Falls, en de pijpleiding loopt vervolgens langs veel belangrijke 
zoetwaterbronnen, zoals het Victoriameer. Er zullen olielekkages optreden, met alle gevolgen van 
dien. Duizenden mensen moeten ervoor gedwongen verhuizen en nog veel meer zullen hun 
levensonderhoud verliezen door de milieuschade. Hoe dat uiteindelijk kan aflopen hebben we kunnen 
zien in de Nigerdelta in Nigeria. EACOP is hard op weg een herhaling van deze ramp te worden." 

Barbara Oosters, Eerlijke Geldwijzer: "In Uganda worden activisten geïntimideerd, gearresteerd en 
vervolgd als zij zich uitspreken tegen EACOP. Het is belangrijk dat wij hier, in Nederland, Frankrijk en 
de VS, onze stemmen laten horen. We zijn dan ook blij dat het Europees Parlement 
een resolutie heeft aangenomen waarin de mensenrechtenschendingen die gepaard gaan met dit 
project worden veroordeeld. Wij roepen de Nederlandse investeerders op om vandaag naar het echte 
verhaal te luisteren, TotalEnergies aan te spreken en hun conclusies te trekken. 

Isabelle Geuskens, Milieudefensie: "TotalEnergies en zijn financiers zorgen ervoor dat landen als 
Uganda afhankelijk worden gemaakt van fossiele brandstoffen in een tijdperk waarin rijke landen zich 
richten op de transitie. Dit vergroot op den duur Uganda´s financiële kwetsbaarheid. De Ugandese 
bevolking heeft al te kampen met de effecten van klimaatverandering veroorzaakt door onze fossiele 
voetafdruk, en nu ondermijnen onze bedrijven ook nog eens actief hun energietransitie door het 
aanwakkeren van fossiele afhankelijkheid." 

Investeerders moeten TotalEnergies niet langer financieren 
Hiske Arts, Fossielvrij NL: "Steeds meer burgers, vakbonden en maatschappelijke organisaties 
vragen om duurzame, ethisch verantwoorde beleggingen. TotalEnergies is geen ethisch verantwoord 
bedrijf en al helemaal geen duurzaam bedrijf – al beweren ze zelf van wel. Het is tijd dat de 
investeerders de ogen openen voor wat TotalEnergies in Oost-Afrika aanricht: een klimaat- en 
mensenrechtenramp." 

Henrieke Butijn, BankTrack: "Gelukkig zijn er steeds meer investeerders en financiers die inzien dat 
beleggen in en financieren van TotalEnergies echt niet meer verantwoord kan worden. Al 20 banken 
en 15 verzekeraars hebben afstand genomen van het EACOP project en Nederlandse 
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vermogensbeheerder ACTIAM heeft zelfs helemaal afstand genomen van TotalEnergies vanwege 
projecten zoals EACOP en hun activiteiten in Mozambique en Myanmar. Hopelijk volgen de andere 
Nederlandse investeerders dit goede voorbeeld." 

********************** 

Noot voor de redactie: 
Dit persbericht is onderschreven door Both ENDS, Extinction Rebellion NL, Milieudefensie, Social 
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Fossielvrij, Scientists for Future, Groen Pensioen en Greenpeace NL. 

Meer informatie: 
Cindy Coltman, senior beleidsmedewerker Both ENDS: 
c.coltman@bothends.org 
06 2552 4361 
Over de actie: 
De protestactie vindt plaats op woensdag 28 september van 8.30 tot 10.00 uur bij TotalEnergies, 
Bordewijklaan 18, 2591 XR Den Haag. Pers is van harte welkom. 
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