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Stakeholders  
prikkelen RSPO
Voorzichtige kritiek op Ronde Tafel Duurzame  
Palmolie

De ronde tafel voor Duurzame Palmolie (rsPO) bestaat tien 
jaar. reden voor een uitbundig feestje was er echter niet, laat 
staan dat er tijd is om rustig achterover te leunen. tijdens de 
jaarlijkse europese conferentie in londen bleken een aantal 
zaken te vragen om een oplossing. het imago van palmolie is 
nog altijd matig; de vraag naar duurzame palmolie blijft achter 
en dan zijn er nog de uiteenlopende belangen van opkomende 
en gevestigde economieën. aan de rsPO de taak om hier de 
komende tijd mee aan de slag te gaan.

RSPO mede te bewerkstelligen dat 16% van 
het wereldwijde palmolieaanbod wereldwijd 
nu duurzaam is. Het aantal leden groeit nog 
ieder jaar en beweegt zich richting de vijf-
tienhonderd. Zo’n beetje alle grote spelers in 
de keten zijn binnenboord. Opvallend is 
vooral de groei van het lidmaatschap onder 
voedingsfabrikanten (60%) en verwerkers 
(39%) tussen 2012 en 2013. In dezelfde peri-
ode kwamen er ‘slechts’ 8% nieuwe telers bij. 
Vooral onder de kleinschalige plantagehou-
ders (smallholders) is het ledenaantal laag. 
Zo is 2% van de ongeveer 1,6 miljoen small-
holders in Indonesië RSPO-gecertificeerd. 
De meeste kleine boeren in Indonesië en 
Maleisië hebben zelfs nog nooit van RSPO 
gehoord, verzekert Cynthia Ong, oprichter 
van milieuorganisatie LEAP die actief is op 
het Maleisische deel van het eiland Borneo. 
Ze signaleert dat veel boeren overstappen op 
het verbouwen van palmolie omdat het hen 
simpelweg meer geld oplevert. Palmolie 

betekent brood op de plank, 
dat is wat telt. Duurzaamheid 
houdt de smallholders nau-
welijks bezig en ze koesteren 
wantrouwen tegen het in hun 
ogen opgeheven neokoloniale 
vingertje van de RSPO. Vice-

minister van Handel Dr. Bayu Krisnamurthi 
vindt dat internationale certificering niet per 
se van de RSPO hoeft te zijn. Hij pleit voor 
een ‘open source’ standaard die ook is te 
gebruiken voor niet-RSPO-leden.

Heeft RSPO impact op de verduurzaming 
van palmolie? In het laatste paneldebat tij-
dens de Europese Ronde Tafel voor Duurza-
me Palmolie in Londen afgelopen juni trak-
teerde Glen Reynolds, directeur van The 
Royal Society South East Asia Rainforest 
Research Programme (SEARRP) RSPO op 
een uitsmijter die aan het denken zet. “Doen 
de RSPO-plantages het wel beter dan de 
niet-RSPO-plantages? Hier is geen bewijs 
voor. Er moet wetenschappelijke onder- 
bouwing komen dat ze het 
daadwerkelijk beter doen. Zo 
creëer je vertrouwen”, vervolgt 
Reynolds.
Natuurlijk moet je laten zien  
dat je als duurzaamheidssche-
ma impact hebt, erkent Inke 
van der Sluijs, technical manager Europe van 
de RSPO. Daarom is de organisatie bezig een 
uitgebreid monitorings- en evaluatieplan op 
te zetten, geheel in lijn met de vereisten voor 
een volledig lidmaatschap van ISEAL, de 

standaardzetter voor vrijwillige duurzaam-
heidsschema’s. Belangrijke doelstellingen van 
ISEAL zijn het verbeteren van de impact en 
effectiviteit van duurzaamheidsstandaarden.

Duurzame palmolie op de kaart
De impact van RSPO mag dan (nog) niet 
precies duidelijk zijn, de organisatie heeft de 
verduurzaming van palmolie wel op de kaart 
gezet. De hele palmolieketen is hierin verte-
genwoordigd en schaart zich achter dit doel. 

In Nederland wordt dit onder andere vorm-
gegeven door de Task Force duurzame palm-
olie. Binnen deze Task Force is afgesproken 
om eind 2015 alleen nog maar duurzame 
palmolie te gebruiken. In tien jaar tijd wist 

‘ RSPO is een goed startpunt 
maar geen finish voor 100% 
duurzame palmolie’
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Smallholders
Ongeveer 52% van de duurzame palmolie  
op de markt wordt gekocht, de overige 48% 
zetten boeren af als reguliere palmolie, een 
nettoverlies voor hen omdat ze wel investeer-
den in verduurzaming zonder daar financieel 
iets van terug te zien. Niet bepaald een sti-
mulans om volop in te zetten op verduurza-
ming. Ook RSPO erkent dat er iets moet 
gebeuren. Ze doet er alles aan om de small-
holders die verantwoordelijk zijn voor 35% 
van de productie in Indonesië en Maleisië te 
ondersteunen. Zo is er een Smallholder Wor-
king Group die boeren helpt hun productie 
te verduurzamen en een Smallholder Sup-
port Fund (RSSF) dat helpt om het certifica-
tieproces te financieren. Dit jaar bedraagt het 
budget $1,5 miljoen. 

Grote bedrijven
Waar smallholders vinden dat RSPO de 
palmolieplantages te snel wil verduurzamen, 
zijn grote voedingsbedrijven als Mondelez, 
Unilever en Ferrero van mening dat de mul-

tistakeholderorganisatie best een tandje kan 
bijschakelen. Dat deze bedrijven verder gaan 
in hun duurzaamheidseisen dan RSPO, ziet 
Pat Venditti, senior Forest Campaigner van 
Greenpeace, als een goede ontwikkeling. 
“RSPO is een goed startpunt maar geen 
finish voor 100% duurzame palmolie. Het 
gaat simpelweg niet snel genoeg.” En snel-
heid is ook wat donateurs van de milieuorga-
nisatie wensen. Volgens Greenpeace kan de 
Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie niet 
garanderen dat er geen bos verdwijnt. Duur-
zaamheidsmanager Fiona Wheatley van 
Marks & Spencer signaleert dat de RSPO-
standaard wat zwakheden bevat. “Daardoor 
zoeken bedrijven andere standaarden en 
partners.” Zo biedt RSPO onvoldoende kei-
harde garanties voor 0% ontbossing en het 
verdwijnen van veengebieden ten behoeve 
van de palmolieteelt. Daarom neemt een 
bedrijf als Cargill het voortouw door aan 
deze twee criteria een eigen social chapter 
toe te voegen. “De RSPO is nodig om alle 
initiatieven rond palmolie onder te brengen 

De Ronde Tafel voor  
Duurzame Palmolie
De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie 
(RSPO) werd gevormd in 2004 met als 
doel het promoten van de groei en het 
gebruik van duurzame palmolie door  
middel van het ontwikkelen van een  
wereldwijde standaard en deelname van 
belanghebbenden. De RSPO-certificering 
berust op acht grote principes, zestig  
criteria en 176 indicatoren. De eerste  
plantages werden in 2008 gecertificeerd in 
Maleisië, na Indonesië de tweede grootste 
producent van palmolie in de wereld. 85% 
van alle palmolie komt hier vandaan.
De non-profitorganisatie vertegenwoordigt 
zeven palmoliesectoren: producenten,  
verwerkers en handelaren, fabrikanten van 
consumentenproducten, retailers, banken 
en investeerders, sociale- en ontwikkelings-
ngo’s. De sectoren helpen allemaal mee om 
een wereldwijde standaard voor duurzame 
palmolie te ontwikkelen en implementeren. 
In alle lagen van de RSPO-organisatie zijn 
ze vertegenwoordigd. De ronde tafel neemt 
beslissingen op basis van consensus. 
De RSPO telt vijftienhonderd leden en het 
secretariaat is gevestigd in Kuala Lumpur, 
Jakarta (satellietkantoor) en Europa  
(regiokantoor). Meer informatie over  
duurzame palmolie in Nederland:  
www.taskforceduurzamepalmolie.nl.

tijdens de rsPO-bijeenkomst in londen was er ook een sessie 

over hoe naar consumenten te communiceren over duurzame 

palmolie.

Veel aandacht was er voor de positie van kleine plantagehouders (smallholders) in londen.
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in een bestaand forum. Haar kracht is om 
alle stakeholders aan boord te krijgen. Maar 
RSPO moet verder gaan en kijken waar de 
markt om vraagt”, zegt Robert Horster, Tra-
ding director Cargill Refined Oils Europe. 
Horster gelooft dat op den duur ook de 
RSPO de aanvullende duurzaamheidseisen 
zoals veel multinationals die stellen, gaat 
opnemen. Het is inderdaad mogelijk om ini-
tiatieven die buiten RSPO zijn gestart bin-
nen het platform vorm te geven, zo werd 
duidelijk. Een schriftelijke reactie na het 
congres is genuanceerder. Het doel van de 
ronde tafel is om de hele palmoliesector te 
verduurzamen. “We willen geen standaard 
die alleen haalbaar is voor een kleine groep 
bedrijven, een praktische balans tussen de 
behoeften en de capaciteit van alle belang-
hebbenden moet worden gevonden”, aldus 
een woordvoerder. 

Regeringen
Die balans vinden is geen gemakkelijke 
opgave, want naast ketenpartijen heeft 
RSPO ook te maken met regeringen. Die 
moeten ook willen meewerken aan verduur-
zaming. “Regeringen willen niet horen wat 
ze moeten doen. Dat heeft het goede werk 
dat de RSPO de afgelopen tijd heeft gedaan 
verdoezeld. Maar regeringen zien dit als 
kolonialisme. Het technische werk aan de 
grond is goed, maar politiek is dat lastig”, 
zegt Puvan Selvanathan, hoofd Duurzame 
Landbouw bij de Verenigde Naties. Ong 

heeft dagelijks te maken met politieke spel-
letjes die het vertrouwen in de RSPO onder-
mijnen. “We moeten overheid en boeren 
onderwijzen over het werk van de ronde 
tafel.” Tegelijkertijd wijst ze net als de Indo-
nesische regering op neokoloniaal gedrag 
van westerse bedrijven jegens Indonesië en 
Maleisië: “Palmolie is het brood en de boter 
van vele gemeenschappen.”  
Volgens Ong is het van belang dat ze ver-
trouwen krijgen in het werk van de palm-
olierondetafel en het idee postvat dat de 
organisatie hen wil helpen en niet het brood 
uit de mond wil stoten. 

Traceerbaarheid
Een ander vraagstuk met betrekking tot 
palmolie is traceerbaarheid. De trend is om 
de duurzame palmolie fysiek te traceren tot 
de plantage, eind 2014 wil Cargill dit bij-
voorbeeld voor elkaar hebben. Ook bedrij-
ven als Ferrero en United Biscuits zetten in 
op volledig fysiek traceerbare palmolie 
afkomstig van ‘100% RSPO’s gecertificeerde 
bronnen’. Het is een megaoperatie om dit 
voor elkaar te krijgen gezien de complexiteit 
van de keten met haar vele spelers. Het kost 
veel geld en geeft veel administratieve lasten. 
Een palmolieverwerker kan over dat laatste 
volmondig meepraten. “Er komen verschil-
lende klanten naar ons toe met allemaal hun 
eigen duurzaamheidseisen: Nestlé, Unilever 
onder andere. Dit levert ons meer werk en 
kosten op en dat voor een commodity. Wan-

neer zijn we eindelijk tevreden? Sommige 
klanten willen zelfs iedere lading palmolie 
traceren.” 

Segregated
Segregated palmolie lijkt de trend, maar mass 
balance (mix van duurzame en reguliere 
palmolie) en GreenPalm (certificaten duurza-
me palmolie) zijn de realiteit, zegt Judith 
Murdoch van het Zweedse AAK, een raffina-
derij van palmolie. In een samengesteld pro-
duct als een speciale cake voor de feestdagen 
zitten soms wel 22 ingrediënten gebaseerd op 
palmolie. Hoe kun je al die ingrediënten 
fysiek traceren tot de plantage? Ondoenlijk, 
benadrukt Murdoch. “Retailers weten niet 
hoe complex de keten is. Het ontbreekt hun 
inkopers aan inzicht.” Een in Londen aanwe-
zige retailer reageert: “We richten ons op 
segregated. Voor de consument is het lastig 
om mass balance te begrijpen. De realiteit is 
dat het complex is. Maar we moeten dat ene 
doel voor ogen houden: geen ontbossing 
meer.” De retailer geeft aan dat om stappen te 
maken smallholders en plantages die alleen 
mass balance kunnen doen aan boord 
gehaald moeten worden. Het te veel streven 
naar 100% RSPO fysiek traceerbare palmolie 
vertraagt het proces van verduurzaming 
alleen maar, denkt Murdoch. “Schaal is nodig 
om te komen tot eindproducten met 100% 
duurzame palmolie.”

• Maurice de Jong •

“Doen de rsPO-plantages het eigenlijk beter dan de niet-rsPO-plantages? 

hier is geen bewijs voor”, zegt glen reynolds, directeur van the royal  

society south east asia rainforest research Programme (searrP).

De verduurzaming van palmolie gaat niet snel genoeg, vindt Pat Venditti van greenpeace (midden). 

cynthia Ong (links naast hem) van de regionale ngo leaP, zegt dat veel smallholders het tempo 

nu al niet kunnen bijhouden. “Velen hebben nooit van rsPO gehoord.”
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