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Nog veel werk 
aan de winkel 
voor RSPO

De Ronde Tafel voor duurzame palmolie (RSPO) bestaat 
inmiddels tien jaar. In die tijd is het een en ander bereikt, maar 
nog lang niet genoeg, vindt de organisatie, waarin naast de 
voedingsindustrie ook andere partijen zoals ngo’s vertegen-
woordigd zijn. Op 4 juni houdt de RSPO een conferentie in 
Londen met thema ‘100% CSPO Our Shared Responsibility’.

bare duurzame palmolie wordt verkocht. De 
vraag moet omhoog zodat plantagehouders 
meer duurzame palmolie gaan verbouwen. 
Niet voor niets luidt de titel van RSPO’s aanko-
mende conferentie in Londen ‘100% CSPO: 
Our Shared responsibility.’ De bijeenkomst in 
Londen is de eerste in een serie bijeenkomsten 
die RSPO in Europa organiseert om deze 
boodschap te verkondigen.

RSPO-bijeenkomst in Londen
De belangrijkste kwesties die aan bod komen:
•  Is RSPO-certifi cering de manier om 

het kopen van duurzame palmolie te 
bevorderen, het milieu te beschermen 
en gemeenschappen te ondersteunen?

•  Hoe kunnen RSPO-leden de certifi cering 
van kleine plantages bevorderen?

•  Hoe kan RSPO in gesprek raken met 
consumenten om hun steun te verwerven?

•  Wat zijn de belangrijkste bottlenecks in de
duurzame palmolieketen en hoe kunnen
bedrijven deze overwinnen?          

•  Lukt het Europa om de vraag naar 
duurzame palmolie omhoog te krijgen? 

•  Tijdens de bijeenkomst wordt ook de nieuwe 
etiketteringswetgeving besproken die in 
december 2014 van kracht wordt.

• MAURICE DE JONG •

De afgelopen tien jaar is het aantal RSPO-
leden gestegen naar 1400 bedrijven en 
organisaties. Ook is 16% van de palmolie-
plantagehouders RSPO-gecertifi ceerd. Een 
groeiend aantal Europese bedrijven, vooral in 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, 
België, Duitsland en Zweden committeren 
zich aan het gebruik van duurzame palmolie. 
Op nationaal niveau worden ook allianties 
gesmeed om dit doel te bereiken. 

Nederland koploper
Namens de Nederlandse fabrikanten van 
margarines, oliën en vetten coördineert 
brancheorganisatie MVO de Taskforce Duur-
zame Palmolie die ieder jaar een rapport uit-
brengt met de laatste stand van zaken. 
Nederland, maar ook België zijn koplopers 
betre�  gebruik van duurzame palmolie: in 
2012 bedroeg het volume van duurzame 
palmolie 41% in Nederland en 31% in België. 
Deze landen en het Verenigd Koninkrijk 
maakten al afspraken met de sector om tegen 

2015 alleen nog CSPO te gebruiken.
Ook grootverbruikers van palmolie als 
Unilever en Ferrero streven naar het gebruik 
van 100% duurzame palmolie. De laatste wil 
dit eind 2014 hebben bereikt. Multinational 
Unilever wil aan het eind van het jaar al zijn 
palmolie kopen van bekende bronnen die 
traceerbaar zijn. Tegen 2020 moet 100% van 
Unilevers palmolie gecertifi ceerd zijn en 
a� omstig zijn uit traceerbare bronnen. Om 
dit doel te bereiken werkt het bedrijf onder 
andere samen met RSPO.

Ontbossing en biodiversiteit
Ondanks de geboekte successen in de 
verduurzaming van palmolie, rinkelen de 
alarmbellen nog. Ngo’s, lokale gemeenschap-
pen en wetenschappers waarschuwen in alar-
merende rapporten voor ontbossing, het 
teruglopen van biodiversiteit en sociale 
con� icten in gebieden waar palmolie wordt 
verbouwd. RSPO benadrukt dat er meer moet 
worden gedaan: slechts 52% van de beschik-

RSPO-bijeenkomst
De Europese ronde tafel voor duurzame 
palmolie ‘100% Certifi ed Palmoil: Our 
Shared Responsibility’, vindt plaats op 
woensdag 4 juni in Londen.
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.eurt.rspo.org.

VMT08_TB RSPO.indd   35 21-05-2014   13:53:45


