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Duurzaamheid & MVO

Het Productschap Margarine, Oliën en 
Vetten (MVO) begon eind 2010 de Task 
Force en publiceerde afgelopen maart de 
jaarrapportage 2011. Het productschap 
haalde alle cijfers boven water en pro-
beert bovendien samen met de keten-
partners het gebruik van duurzame  
palmolie te stimuleren en bedrijven te 
informeren.  
Voor directeur MVO Frans Claassen is de 
toegevoegde waarde van zijn organisatie 
in ieder geval duidelijk, verwijst hij naar 

het inmiddels gevallen kabinet van Mark 
Rutte dat de schappen wilde modernise-
ren en de Kamer die helemaal af wil van 
de productschappen. Totdat er uitsluitsel 
komt, waarschijnlijk op 1 juni, focust 
Claassen zich op zijn werk zoals nu de 
Task Force Duurzame Palmolie. “We wil-
len het gebruik van duurzame palmolie 
stimuleren en daarvoor is een ketenaan-
pak nodig. We moeten intensief samen-

werken om ons gezamenlijke doel, 100% 
duurzame palmolie in 2015, te bereiken”, 
steekt Claassen van wal. Dat doel lijkt 
nog ver weg. Van de in totaal 385.000 ton 
palm- en palmpitvet verwerkt door de 
Nederlandse voedingsindustrie werd 
80.000 ton (21%) aangekocht volgens 

een van de door de Ronde Tafel voor 
Duurzame Palmolie (RSPO) goedgekeur-
de handelsopties: Mass Balance (MB), 
Segregated (SG) en Book & Claim. Bij de 
eerste twee worden de stromen groene 
palmolie fysiek gevolgd. Bij Book & 
Claim wordt de keten niet gevolgd en 
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die de voedingsindustrie 
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‘Ketenaanpak is nodig’

‘Het moet van de individuele 
bedrijven zelf komen’

– De aardappelverwerkende industrie gebruikte ruim 50.000 ton palmolie, waar-
van 11% duurzaam.

– De bakkerij- en zoetwarenbranche gebruikte 20.000 ton palmolie, waarvan 
17% duurzaam.

– De snackindustrie paste ruim 10.000 ton palmolie toe, waarvan 13% duurzaam.
– De sauzenfabrikanten gebruikten 28.000 ton palmolie, waarvan 9% duurzaam.
– Producenten van zuivel en melkvervangers gebruiken 58.000 ton palmolie, 

waarvan 39% duurzaam.
– De margarine-industrie gebruikte bijna 100.000 ton palmolie, waarvan 35% 

duurzaam.
– De overige levensmiddelenindustrie gebruikte 36.000 ton palmolie, waarvan 

22% duurzaam.

Duurzame palmolie in 2011

Rijpe palmolie bunches.

_vmt0912_ta   32 26-04-12   15:46:11



vmt | 8 mei 2012 | nr 9/10 33

kunnen eindgebruikers een zogeheten 
GreenPalm-certificaat kopen.  

Weinig besef
Claassen en Karlijn van Lierop, project-
leider van de Task Force Duurzame Palm-
olie, zijn blij met het percentage van 
21%. Zeker als je het startpunt in ogen-
schouw neemt. Eind 2010 begon de task-
force haar werkzaamheden en toen was 
er nauwelijks enig besef onder bedrijven 
wat betreft duurzame palmolie. “Boven-
dien stimuleren consumenten het 
gebruik van duurzame palmolie niet, het 
is voor hen immers niet tastbaar. Het 
moet van de individuele bedrijven zelf 
komen.” Dat een bedrijf zich in tijden van 
crisis committeert aan RSPO-gecertifi-
ceerde palmolie die ook nog eens circa 
2% duurder is, vindt Claassen een presta-
tie van formaat. Hij zoemt nog even ver-
der in op de kosten. Sommige bakke-
rijproducenten gebruiken derivaten van 
palmolie als basis, hiervoor is een veel-
voud  aan ruwe palmolie nodig. “Terwijl 
je als producent maar een klein deel 
nodig hebt. Dit betekent hogere kosten 
voor het eindproduct, maar consumen-
ten gaan hier dan niet extra voor betalen 
zoals ze wel doen bij duurzame koffie en 
thee”, verduidelijkt Claassen. 
Vlak na de oprichting van de Task Force 
Duurzame Palmolie lag de focus op 
bewustwording en informeren. Wat moe-
ten bedrijven bijvoorbeeld doen om over 
te stappen van reguliere naar duurzame 
palmolie? Ook werden er workshops en 
seminars georganiseerd en dienden de 
website vettefeiten.nl van Productschap 
MVO en factsheets als informatiebronnen 
voor bedrijven die interesse toonden in 
duurzame palmolie. 
In de tweede fase konden bedrijven zich 
gaan committeren aan groene palmolie. 
Ze moesten daarvoor lid worden van 
RSPO, en als ze certificaten wilden kopen 
van GreenPalm.  

Palmolie certificaten 
Een blik op hoeveelheid gebruikte duur-
zame palmolie in de voedingsindustrie 
leert dat 54% van certificaten afkomstig 
is. Levert dit geen vertekend beeld op? 
Nee, vindt Claassen. “Je betaalt RSPO- 
boeren rechtstreeks een hogere prijs voor 
hun inzet om duurzaam te produceren. 
Het is ons te doen om productie duur-
zaam te laten verlopen. Met certificatie-
handel lever je een bijdrage.” Bedrijven 
kopen certificaten omdat hun bedrijf nog 
niet ‘supply chain’ gecertificeerd is. Ze 

worden dan door een onafhankelijk 
bureau gecertificeerd. Zo waarborgt 
RSPO dat alle schakels in de keten aan 
alle eisen voldoen. Wil een bedrijf fysiek 
duurzame palmolie kunnen kopen,  
bijvoorbeeld Mass Balance, dan dient het 
te zorgen dat het geclaimde volume nooit 
het aangekochte volume overschrijdt.  
Zolang het bedrijf niet supply chain 
gecertificeerd is, kan er geen fysieke 
groene palmolie worden geclaimd.  
Van Lierop: “Als een bedrijf meerdere 
fabrieken heeft, dan moeten ze allemaal 
gecertificeerd worden.” Het kan zo 
maanden in beslag nemen om die supply 
chain certificatie te krijgen, vertelt Claas-
sen. Sommige sectoren, die veel palmolie 
gebruiken, zijn al ver. De Nederlandse 
margarinefabrikanten gebruiken bijvoor-
beeld al 35% duurzame palmolie. De 
snackproducenten en de bakkerijsector 
zitten nu op een percentage van respec-
tievelijk 13 en 17%. Zij gebruiken veel 
kleinere volumes palmolie en meer com-
plexe fracties. “De verschillen in percen-
tages zijn dus logisch. VBZ (bakkerspro-
ducten) en AKSV (snacks) lopen absoluut 
niet achter bij de BNMF. Hun problema-
tiek is alleen ingewikkelder.” 

Weinig volume 
Van Lierop wijst fabrikanten erop zoveel 
mogelijk door te gaan met de supply 
chain certificering. Voor bedrijven die 
maar weinig palmolie gebruiken, kan het 
RSPO-proof maken van hun bedrijf een 
kostbare onderneming worden. Daarom 
onderzoekt de Task Force Duurzame 
Palmolie samen met het Initiatief Duur-
zame Handel de mogelijkheden om 
bedrijven te helpen met hun supply chain 

certificering. Ondernemingen die relatief 
weinig palmolie toepassen maken even 
veel kosten voor certificering, ze moeten 
zich laten informeren en extra capaciteit 
vrij maken. “We willen bedrijven helpen 
met informatie bieden en het verminde-
ren van de kosten. Het eerste succesje is 
al geboekt. Vorig jaar betaalden bedrij-
ven ieder jaar opnieuw kosten voor 
RSPO-certificering. Nu is dat veranderd 
naar een keer per vijf jaar. De kosten 
kunnen dus over die vijf jaar worden uit-
gesmeerd”, zegt Van Lierop. Ook betalen 
ondernemingen die maar weinig palm-
olie verwerken minder lidmaatschaps-
geld voor de RSPO. 

Als Nederland alleen voor 100% duurza-
me palmolie gaat zet dat geen zoden aan 
de dijk, daarom voert de Task Force 
Duurzame Palmolie gesprekken in Euro-
pa. In België is een soortgelijk initiatief 
gestart, in het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland wordt gewerkt aan vergelijkba-
re plannen om collectief te werken aan 
de overstap naar duurzame palmolie. En 
multinationals als Nestlé en Unilever 
kunnen buiten Europa een stimulerende 
rol spelen. 
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‘Ketenaanpak is nodig’

Maurice de Jong

‘De margarinefabrikanten 
gebruiken al 35% duurzame 
palmolie’

Welke bedrijven lopen voorop met duurzame palmolie? Een klein overzicht:
– Van alle palmolie die FrieslandCampina in Europa gebruikt is 100% duurzaam, 

waarvan 95% fysiek duurzaam. De overige 5%, nu nog GreenPalm, wil het 
bedrijf in de loop van dit jaar fysiek duurzaam certificeren.

– Verkade koopt sinds 2010 rechtstreeks 100% duurzame palmolie in.  
Dit jaar moeten ook alle indirecte stromen duurzaam zijn.

– Smilde Foods en Kellogg’s dekken hun 100% palmolievolume af met  
GreenPalm-certificaten. 

– Farm Frites werkt aan RSPO ‘supply chain’-certificering en wil in 2015 100% 
Segregated palmolie afnemen.

– Peeters Producten, bekend van Duo Penotti, is inmiddels RSPO supply  
chain gecertificeerd (Mass Balance) en wil dat volgend jaar alle palmolie  
duurzaam is.

– De ambitie van Unilever is om in 2012 de palmoliebehoefte voor 100% af te 
dekken met certificaten en in 2020 100% van zijn palmolieverbruik fysiek  
duurzaam te sourcen.

Voorbeeldbedrijven
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