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Duurzaamheid & MVO

Plantaardige oliën en vetten worden als 
natuurlijke grondstoffen in veel produc
ten verwerkt, soms zonder dat het opvalt 
omdat ze verwerkt zijn in halffabricaten 
of in derivaten. Door een toenemende 
vraag naar plantaardige oliën en vetten 
neemt het areaal aan plantages met soja 
en oliepalmen toe, soms ten koste van 
waardevol bos. Daarom wordt het steeds 
belangrijker dat deze gewassen op een 
verantwoorde en duurzame wijze wor
den verbouwd. Om dit te realiseren zijn 
er in internationaal verband afspraken 
gemaakt die rekening houden met mens, 
dier en milieu. 

Uitbreiding oliepalmareaal
De mondiale vraag naar palmolie stijgt, 
enerzijds vanwege de toenemende 
welvaart in landen als China en India, 
anderzijds vanwege een toenemend 
gebruik van palmolie als grondstof voor 
biobrandstoffen. Dit leidt tot een uitbrei
ding van het oliepalmareaal in de pro

ductielanden. De zorg bestaat dat dit ten 
koste gaat van het tropisch regenwoud. 
Ook bestaan er zorgen ten aanzien van 
arbeidsverhoudingen op plantages en 
het gebruik van pesticiden. 

Ronde Tafel
De Nederlandse olieverwerkende indus
trie zet zich in voor het duurzamer maken 
van de mondiale palmolieproductie. 
Gezien het grote economische en voe
dingskundige belang van deze handel 
zoekt zij daarvoor samenwerking met 
lokale en internationale partijen in een 
Ronde Tafel over duurzame palmolie. 
Door internationaal afspraken te maken 
kiest de vetten en oliënsector bewust 
voor het streven naar een productie die 
uiteindelijk in haar geheel duurzaam is. 
Het internationale platform van waaruit 
maatschappelijke organisaties, industrie 
en retail de wereldwijde palmolieproduc
tie duurzaam maken, heet de ‘Roundtable 

on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). Binnen 
dit platform zijn criteria tot stand geko
men die een goede zorg waarborgen voor 
mens, dier en milieu en die naast het soci
ale en ecologische aspect ook rekening 

Duurzame palmolie is sinds enige tijd ruimschoots verkrijgbaar. Maar de duurzame palmolie kan 

pas echt een bijdrage leveren aan een betere samenleving als die gewone palmolie in producten 

vervangt. Bedrijven die palmolie verwerken kunnen hierbij het verschil maken door bewust te 

kiezen voor duurzame palmolie. Het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) zet zich 

sterk in voor een duurzame palmolieproductie en wil de vraag naar duurzame palmolie op de 

Nederlandse markt stimuleren.

Duurzame palmolie –  
een bewuste keuze

Het gebruik van duurzame olie is één aspect van 
duurzaam ondernemen. Duurzaamheid staat 
centraal op het  VMT Food Event – Gezonde toe-
komst, op 16 maart a.s. gehouden in Nieuwe-
gein. Naast een plenair programma zijn er vier 
parallelle tracks waarin alle relevante onderwer-
pen voor de foodindustrie aan bod komen.  
• www.vmtfoodevent.nl

VMT Food Event
Palmolie is de meest gebruikte plantaardige 
olie ter wereld. De olie wordt gebruikt bij de 
bereiding van diverse levensmiddelen zoals ijs, 
margarine en koekjes, maar ook bijvoorbeeld in 
lippenstift, zeep en biodiesel. In levensmiddelen 
vervult de grondstof de rol van smaakmaker 
en in food en non-food producten tevens de 
gewenste structuur. 
In totaal wordt er mondiaal ruim 45 miljoen ton 
palmolie geproduceerd. Bijna 90% van deze 
productie heeft plaats in Indonesië en Maleisië. 
Circa 5% hiervan komt Nederland binnen via de 
havens en wordt in ons land verder verwerkt of 
geëxporteerd.

Palmolie
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houden met economische aspecten (zie 
kader RSPO). Het Wereld Natuur Fonds, 
Oxfam Novib en diverse lokale maat
schappelijke organisaties maken deel uit 
van de Ronde Tafel en praten mee over het 
verbeteren van de productieomstandig
heden, over de certificatie hiervan en over 
het waarborgen van de verschillende han
delsstromen door de keten heen. Binnen 
de RSPO zijn tevens richtlijnen opgesteld 
voor communicatie over het gebruik van 
duurzame palmolie, bijvoorbeeld op de 
verpakking van producten. 

Aanbod
De ruim 400 leden van de RSPO zijn 
op dit moment verantwoordelijk voor 
zo’n 40% van de totale productie. Vanaf 
augustus 2008 zijn de eerste palmolie
plantages door onafhankelijke auditors 

gecertificeerd. Sindsdien is de gecertifi
ceerde capaciteit uitgebreid tot 1,75 mil
joen ton duurzame palmolie per jaar. 
Duurzame palmolie is daarmee ruim
schoots verkrijgbaar. De verantwoorde
lijkheid voor het gebruik van duurzame 
palmolie ligt bij alle schakels in de keten. 
Consumenten kunnen invloed uitoefenen 
met hun keuze voor duurzame producten 
in de supermarkt. Supermarkten kunnen 
er bij hun inkoop en promoties op letten 
dat ze aan duurzaamheid voorrang geven 
en producenten van levensmiddelen 
en andere producten kunnen er bij de 
inkoop van ingrediënten op letten dat 
alles zoveel mogelijk duurzaam geprodu
ceerd is. 
Het Wereld Natuur Fonds ziet geen reden 
om te wachten met het gebruik van 
duurzame palmolie, nu de internationale 
kaders er liggen en de markt er klaar voor 
is. Johan van de Gronden, directeur van 
het Wereld Natuur Fonds, zegt hierover: 
‘Het is nu zaak dat bedrijven duur
zame palmolie gaan gebruiken. WNF is 
graag bereid tot samenwerking met het 
bedrijfsleven.’

Wat heb ik er als bedrijf aan?
Met een keuze voor duurzame palmolie 
kiest een bedrijf of merk voor het invullen 
van zijn maatschappelijke verantwoor
delijkheid. Daarover communiceren 
kan direct op het product of in andere 
bedrijfsuitingen en hierbij is een logo 
beschikbaar om duidelijk te maken waar 
het bedrijf voor staat. In het geval van 
een gescheiden handelsstroom voor 
duurzame palmolie kan zelfs concreet op 
het product geclaimd worden dat ‘duur
zame palmolie in het product zit’. 
Zo’n gescheiden handelsstroom is vanaf 
eind dit jaar mogelijk in de Nederlandse 

markt. Op dit moment zijn er goeddoor
dachte andere manieren van levering 
waarbij duurzame palmolie administra
tief als een aparte stroom wordt behan
deld (zie tabel).
Begrijpelijkerwijs zal de gescheiden han
delsstroom duurder zijn dan de andere 
manieren van levering. De oliën en vet
tenindustrie moeten immers op andere 
wijzen of lijnen produceren. Daarom zit 
er in de prijsopbouw van de verschillende 
handelsstromen een verschillende opslag 
voor extra te maken kosten. In de prijs
toeslag is daarnaast een gedeelte gere
serveerd voor projecten van de RSPO die 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
duurzame palmolie en palmolieplantages. 

Invulling geven
Een bedrijf of merk dat heeft besloten 
om de maatschappelijke verantwoorde
lijkheid invulling te geven door onder 
meer de inkoop van duurzame palmolie, 
kan het beste eerst contact opnemen 
met de leverancier van het ingrediënt 
of de vetblend waar de palmolie in zit. 
De leverancier kan het bedrijf helpen 
bij de aankoop. Op basis van kosten 
en marketingoverwegingen maakt het 
bedrijf een keuze voor een claim en de 
handelsstroom. De exacte claimformu
lering dient ter goedkeuring voorgelegd 
te worden aan de RSPO. Tot slot worden 
bedrijven verzocht voor een symbolisch 
bedrag lid te worden van de RSPO. Met 
dit lidmaatschap ondersteunt het bedrijf 
de positieve ontwikkeling naar duurzame 
palmolie en een duurzamere samenle
ving.

Voor meer informatie over duurzame palmolie, 
kijk op www.rspo.eu. 

Marieke Leegwater en Nicole Vervaet
M. Leegwater, N. Vervaet, beiden zijn werkzaam bij het 

Productschap Margarine, Vetten en Oliën

leegwater@mvo.nl, 070-3195136.  

Handelsstromen

Claim Handelsstroom Betekenis

Dit product bevat duurzame 

palmolie.

Segregation* De duurzame palmolie wordt 

in de keten volledig gescheiden 

gehouden.

Dit bedrijf of merk ondersteunt 

de productie van duurzame 

palmolie.

Mass Balance* De duurzame palmolie wordt ge-

volgd door de keten maar wordt 

vermengd met gewone palmolie.

Dit bedrijf of merk ondersteunt 

de productie van duurzame 

palmolie.

Book & Claim** De keten wordt niet gevolgd. 

Eindgebruikers kunnen een 

certificaat kopen voor een be-

paalde hoeveelheid palmolie die 

duurzaam geproduceerd wordt 

(vergelijk groene stroom).

*  Registratie gebeurt door de organisatie Utz Certified, bekend van de Utz Kape – de eerlijke koffie.  
** Certificaten kunnen worden gekocht bij de organisatie Greenpalm.
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De RSPO heeft 8 basisprincipes en 39 criteria 
vastgesteld voor de productie van            
duurzame palmolie. Een belangrijk criterium is 
dat nieuwe plantages geen     
‘primary forest’ gebieden of gebieden met ‘High 
Conservation Values’ mogen vervangen. De 
andere criteria gaan over het respecteren van 
rechten van lokale bewoners en werknemers, en 
het in stand houden van de leefomgeving van 
bedreigde diersoorten.

RSPO principes
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