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RSPO toont tanden

Een astronaut beziet de wereld anders dan 
iemand die met beide benen op de grond 
staat. Letterlijk. André Kuipers had wellicht 
al gehoord dat er bos verdwijnt ten gunste 
van de palmolieproductie en dat de wereld-
bevolking iedere dag toeneemt met gemid-
deld 200.000 mensen, maar pas vanuit zijn 
ruimteschip zag hij dit werkelijk gebeuren. 
In Amsterdam wisselde hij leuke feitjes en 
wetenswaardigheden af met boodschappen 
met een serieuzer ondertoon. De ambassa-
deur van het Wereld Natuur Fonds bracht 
ze met een kwinkslag, dat wel. “Dit is niet 
zo’n goede plaats om vandaag aanwezig te 
zijn”, zegt hij, wijzend op een rode vlek op 
het scherm. Onder deze laag vervuiling ligt 
Nederland. “Misschien de RSPO-conferen-
tie toch op een andere plaats houden?”

Palmolie 
Dan komt Kuipers tot de kern: palmolie. 
Via een satelliet is een groot aantal oranje 
lichtjes te zien, die de menselijke activiteit 
weergeven. “De mens groeit als de pest, 
maar de planeet niet.” De zaal wordt stil als 
Kuipers, die in 2004 en 2011 in de ruimte 
verbleef, satellietfoto’s toont van het Malei-
sische deel van Borneo. Daar verdwijnt 
steeds meer bos om er palm olie te verbou-

RSPO moet meer vaart maken met verduurzaming van  
palmolie en daarop meer impact hebben. Dat was vorig  
jaar de boodschap op de Europese conferentie voor  
duurzame palmolie in Londen. Een jaar later, tijdens de  
Europese RSPO-conferentie in Amsterdam, verstomde  
de kritiek. Dat is vooral te danken aan RSPO zelf.  
“We zijn geen vrijblijvend clubje meer.”

Stakeholderorganisatie geen vrijblijvend clubje meer

De multistakeholderorganisatie is niet 
bang zich kwetsbaar op te stellen. Aan  
de spelers in de palmolieketen wil ze  
meegeven dat de weg naar duurzame  
palmolie een lange is met veel hobbels.  
Na de kritische bejegening tijdens het  
Europese palmoliecongres in Londen,  
stak RSPO eerst de hand in eigen boezem.  
Voorzitter Biswaranjan Sen maakte meteen 
duidelijk: “Tijden veranderen. Als RSPO 
niet verandert, blijven we achter de feiten 
aanlopen.” Er waait een nieuwe wind door 
de in Maleisië zetelende organisatie. “RSPO 
is geen vrijblijvend clubje. Wie niet aan de 
principes en criteria voldoet, kan maatrege-
len tegemoet zien.” Een aantal bedrijven is 
geschorst. “Er waren overtredingen bij 
kweekbedrijven, waarop we actie hebben 
ondernomen.” Daarnaast heeft RSPO het 
systeem van klachtenafhandeling verbeterd.
Dat is niet langer alleen een interne aan -  
ge legenheid, maar ook een externe. In het 
klachtenpanel zitten tegenwoordig mensen 
van buiten RSPO.

Impactrapport
Vorig jaar werd het Impact Report 2014  
gepubliceerd, over de impact van de keten-
organisatie op de verduurzaming van palm- 
olie. Tussen 2008 en juni 2014 ging de  
productiecapaciteit van duurzame palmolie 
achttien keer over de kop. In 2008 bedroeg 
de productie nog 619.012 ton en in 2014 
maar liefst 11.125.902 ton. Een ander be-
langrijk resultaat is dat de fysieke verkopen 
van duurzame palmolie in de eerste twee 
kwartalen van 2014 met 65 procent toe-
namen, vergeleken met dezelfde periode in 

wen. Hij pleit ervoor bos beter te bescher-
men en de consument te laten zien dat  
veel natuur verdwijnt door niet-duurzame 
palmolie. “Dit is alles wat we hebben. Wees 
er voorzichtig mee.” 

Nieuwe wind wind
Er waait een frisse wind door de Ronde  
Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).  

CONGRES

RSPO-voorzitter Biswaranjan Sen: “Als RSPO niet 

verandert, blijven we achter de feiten aanlopen”.
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Astronaut André Kuipers maakt de palmolieketen ervan bewust dat er nog veel werk aan de winkel is.

2013. Voor het eerst groeien de verkopen 
sneller dan het aanbod, dat in het eerste 
halfjaar van 2014 met ‘slechts’ 29 procent 
steeg. Ook de kleine boeren vergeet RSPO 
niet. Dankzij 1,5 miljoen doller uit het 
Smallholder Support Fund kregen 3.307 
boeren uit Indonesië, Thailand en Maleisië 
vorig jaar een RSPO-certificering. 

Laveren tussen belangen
RSPO kreeg een aantal aanmoedigende  
reacties op haar duurzaamheidsinspan- 
ningen. “Palmolie heeft meer gedaan dan 
iedere andere branche”, jubelt Perpetua 
George van palmolieverwerker Wilmar 
International. Andrea Bolhuis, duurzaam-
heidsmanager van Ahold is eveneens te 
spreken over de prestaties. “We zijn enthou-
siast over RSPO. We hebben de certificatie 
echt nodig. We werken met zoveel leveran-
ciers.” Dat het laveren blijft tussen soms  
uiteenlopende belangen, toont de reactie 
van Tiur Rumondang van de Indonesische 
Kamer van Koophandel: “We moeten iets 
doen aan verduurzaming, maar we moeten 
ook 240 miljoen monden voeden.”

Voortgangsrapportages 
In een achterafkamertje van het Park Plaza 
Hotel bij Schiphol geeft Jan van Driel, het 

Nederlandse hoofd Certificatie van RSPO, 
graag uitleg over de nieuwe koers van de 
organisatie. Het afgelopen jaar was RSPO 
aan flinke kritiek onderhevig, onder andere 
van ngo’s. Critici vonden dat de touwtjes 
wel steviger aangetrokken konden worden. 
Het RSPO-bestuur vond dit eveneens 
nodig, zeker met een nog steeds groeiend 
aantal leden (nu 2.200, red) die ieder jaar 
een voortgangsreportage moeten opsturen 
over verduurzaming van palmolie. “Een 
aantal leden hebben dat de afgelopen jaren 

niet gedaan en zijn daarom geschorst.  
Bij het ondertekenen van onze Code of  
Conduct weten ze wat er van hen wordt 
verwacht.” Voorheen handhaafde RSPO  
eigenlijk nooit. Omdat bedrijven de regels 
echter niet naleefden, voelde de organisatie 
zich gedwongen strenger op te treden. 
Geschor ste bedrijven mogen geen RSPO- 
gecertificeerde palmolie meer verhandelen. 
Dat doet pijn in de portemonnee. Vandaar 
dat de meeste geschorste bedrijven eieren 
voor hun geld kiezen en alsnog hun voort-

‘  Voorheen handhaafde 
RSPO eigenlijk nooit’

gangsrapportage inleveren. De meeste  
van de tientallen schorsingen zijn daarom 
inmiddels opgeheven. 

Plussysteem 
RSPO werkt al enige tijd aan een nieuw sys-
teem van principes en criteria dat verder-
gaat dan de reguliere eisen voor duurzame 
palmolie. De werktitel luidt RSPO+. “Dit  
is een vrijwillige certificering, bovenop  
de reguliere certificering die overigens  
blijft bestaan.” De eisen worden fors ver-
scherpt en er gelden geen uitzonderingen 
meer. Geen ontbossing betekent geen ont-
bossing. “In de huidige criteria zijn er nog 
openingen waardoor er toch ontbost kan 
worden”, legt Van Driel uit.  
Veel grote bedrijven die al verdergaan dan 
de RSPO-criteria, kunnen in de toekomst 
wellicht kiezen voor het plussysteem. Hoe 
RSPO+ er precies uit zal zien, komt ter 
sprake tijdens de algemene ledenvergade-
ring in november in Maleisië. 

Drie RSPO-standaarden
Directeur duurzaamheid Mike Barry van 
Marks & Spencer pleitte voor het opzetten 
van drie RSPO-standaarden: goud, zilver en 
brons. “Goud is RSPO+. Dat is niet voor 
iedereen weggelegd. Daarom moet er een 
zilveren standaard zijn: RSPO regulier”, zegt 

hij. Omdat smallholders vaak niet 
aan het laatste kunnen voldoen, is 
ook een bronzen standaard nood-
zakelijk. “We moeten in ieders  
behoeften voorzien.” Een grotere rol 
van overheden is absoluut noodzake-

lijk, meent de Brit. “RSPO moet slagen in 
haar duurzaamheidsdoelstellingen. We wil-
len niet nog meer standaarden.” 
Gaat RSPO daarin slagen? Greenpeace- 
forestcampaigner Annisa Rahmawati gaf 
een 7 toen haar werd gevraagd naar het  
potentieel van RSPO om de doelstellingen 
te halen. Dat geeft hoop, want de milieu-
organisatie behoort tot de meest kritische 
volgers van de multistakeholderorganisatie. 

• MAURICE DE JONG •
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