Palmolie heeft unieke eigenschappen waardoor het een uiterst nuttig ingrediënt
is voor de voedingsindustrie. Maar palmolie wordt vaak in verband gebracht met
de razendsnelle ontbossing van Indonesië en Maleisië.
De teelt van het oranje goud moet bijgevolg ‘duurzamer’, daar is zowat iedereen
het over eens.
Met de Round Table for for Sustainable Palm Oil is er een internationale
organisatie op poten gezet die (te?) traag aan de weg timmert. Sinds 2014 wil de
Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie het proces in België versnellen.
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Palmolie wordt gewonnen uit de vrucht van de tropische oliepalm. Twee landen
zijn goed voor 87% van de mondiale productie: Maleisië en Indonesië.
Europa is na China en India de derde grootste importeur. Naar schatting 40%
van de productie gebeurt door kleinschalige boeren, de overige 60% op grote
plantages.
Palmolie heeft dus zeker de potentie om voor regionale ontwikkeling en
werkgelegenheid te zorgen.
Palmolie is goed bestand tegen hoge temperaturen, heeft een neutrale smaak,
blijft vast of semi-vast bij kamertemperatuur en oxideert niet snel. Kortom,
palmolie is een ideaal ingrediënt voor de voedingsindustrie. In 2005 stootte
palmolie sojaolie van de troon en werd het de belangrijkste plantaardige olie
wereldwijd. Vandaag bevat 1 op 10 producten in de supermarkt palmolie,
waaronder ook cosmetica en detergenten.

Belangrijk om weten!
De productiviteit per hectare ligt bij palmolie vele malen hoger dan bij andere
plantaardige oliën. Op 6% van de totale oppervlakte in gebruik voor de productie
van plantaardige olie, levert palmolie 32% van het totale volume. Anders gezegd:
zonder palmolie zou je 7 tot 10 keer meer aardoppervlakte moeten ‘inpalmen’ voor

dezelfde hoeveelheid olie.



Bij artsen: palmolie bevat 50% verzadigde vetten (een betere score dan
kokosolie of cacaoboter maar beduidend slechter dan olijfolie of koolzaadolie).
Daarom raadt de Belgische Hoge Gezondheidsraad aan de consumptie van

palmolie te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat palmolie een belabberd imago
heeft en fabrikanten hun producten soms het label ‘zonder palmolie’ meegeven.


Bij milieu- en ontwikkelingsorganisaties: voor de expansie van palmolie zijn
gigantische oppervlakten tropisch bos gekapt. Ook zeer kwetsbare
veenmoerassen worden steeds vaker ‘ingepalmd’. Daardoor verliezen dieren én
mensen hun traditionele leefgebieden. Sociale conflicten rond landeigendom of
rechten van plantagewerkers zijn legio. Palmolie is zeker niet de enige
verantwoordelijke voor de recente golf aan bos- en veenbranden in Indonesië,
maar draagt wel bij tot de hoge ranking van het land op de lijst van notoire CO2uitstoters.

“

Alternatieven voor palmolie zijn niet beter voor
de gezondheid en zelfs slechter voor het milieu.
Het beste alternatief is daarom duurzame
palmolie.

”

Eddy Esselink van de Nederlandse Task Force Duurzame
Palmolie
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De nutellarel
Een bewijs nodig dat het debat leeft? In de zomer van 2015 adviseerde de Franse
milieuminister Ségolène Royal in een interview haar landgenoten om geen Nutella meer
te kopen. Als reden gaf ze de ontbossing in Zuid-Oost Azië aan, meer bepaald voor
palmolie.

Onder druk van milieu-organisaties en publieke opinie werden de voorbije
vijftien jaar een aantal stappen gezet.

Waarop de Italiaanse regering en producent Ferrero prompt in een gigantische Italiaanse

2004 Officiële start van RSPO, de Round Table for Sustainable Palm Oil. De
industrie neemt het initiatief, maar ngo’s als WWF en Oxfam zitten mee
aan tafel. Er wordt een gedragscode aangenomen met 8 principes en 39
criteria. Om die in de praktijk te brengen kiest men voor een model met
certificatie, zowel van producenten, verwerkers als handelaars.

colère schoten. Commentaar van de milieu-organisaties: de minister heeft globaal
genomen gelijk, maar koos het foute voorbeeld. Ferrero is één van de betere leerlingen in
de klas van bedrijven die zoeken naar manieren om de keten te verduurzamen.

2008 De eerste lading RSPO-gecertificeerde palmolie komt Europa
binnengevaren.
2013 Na heel wat kritiek vanwege ngo’s worden de RSPO-criteria
aangescherpt. Maar een aantal bedrijven en ngo’s willen verder gaan in
de bescherming van wouden, veengebieden en lokale gemeenschappen
en organiseren zich in de Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 Andere bedrijven zaaien verwarring met eigen initiatieven, zoals het
Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM).
2015 20% van de wereldwijde palmolieproductie is RSPO-gecertificeerd en dit
aandeel stijgt jaarlijks. RSPO is dus wel degelijk een verhaal dat de
industrie aanspreekt. Ook de vraag stijgt, maar die blijft wel achterop
hinken bij het aanbod. Momenteel wordt slechts de helft van alle
gecertificeerde palmolie als dusdanig verkocht.
2016 Lancering van RSPO Next, een poging tot antwoord op de blijvende
kritiek.
© Etienne Girardet
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Omdat de keten complex is, voorziet RSPO in vier niveaus van certificatie:

Van bij de start heeft WWF gekozen voor een constructieve maar kritische rol
binnen RSPO. Sabien Leemans, Policy Coordinator van WWF-België: “RSPO is
het enige initiatief dat het potentieel heeft een groot deel van de industrie richting
duurzaamheid te duwen. Vele bedrijven moeten nog de eerste stap zetten om
illegale praktijken te bannen. Vervolgens kunnen ze zich door RSPO laten
certificeren. Maar daar mag het niet stoppen.
Een aantal belangrijke elementen zoals de bescherming van secundaire bossen
en veengebieden zijn nog te zwak binnen RSPO. RSPO Next speelt daar op in,
maar voor een echte omslag moet het vrijwillige karakter daarvan omgezet
worden in een verplichting.”
Greenpeace is altijd erg kritisch geweest voor RSPO. In het recente rapport
Indonesia’s Forests: Under Fire linkt Greenpeace met satellietbeelden RSPOleden aan ontbossing, het droogleggen van veengronden en de verwoestende
branden van najaar 2015. “Ook na de herziening van de criteria is RSPOcertificatie geen garantie op palmolie zonder ontbossing”, zegt Sébastien Snoeck,

• Book & Claim: de planter krijgt een certificaat voor elke ton olie die
volgens de RSPO-criteria geteeld is en plaatst die op een virtuele
GreenPalm Market. Bedrijven kunnen dit certificaat kopen en hun product
als duurzaam labelen (zonder dat de gecertificeerde olie er effectief in zit).
• Mass balance: bedrijven kopen gecertificeerde palmolie, maar
conventionele en duurzame olie kunnen in de loop van de keten met
elkaar vermengd worden.
• Segregated: de gecertificeerde olie is volledig gescheiden in de hele
keten, een garantie dat de palmolie in het product effectief uit
gecertificeerde plantages komt.
• Identity preserved: er is een volledige traceerbaarheid naar de
palmoliemolen.
In 2013 viel 2/3de van de RSPO-gecertificeerde palmolie onder Book &
Claim. Intussen zakt dit aandeel geleidelijk richting 50% en groeit het aantal
fysiek gescheiden aanvoerketens.

Forest Campaigner bij Greenpeace België.
Om de critici verder van antwoord te dienen, lanceert RSPO in de loop van
2016 RSPO Next. De details moeten nog bekend gemaakt worden, maar het
gaat om een soort addendum, een reeks extra criteria die bedrijven vrijwillig
kunnen implementeren om hun engagement als duurzaam bedrijf te
benadrukken. Met dit ‘next level’ zou elke band tussen het bedrijf en
ontbossing, bosbranden of het inpalmen van veengronden onmogelijk
moeten zijn.
Plantage in Papoea, Indonesië © CIFOR
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“De criteria zijn te zwak en de essentiële zaken blijven vrijwillig. Ook RSPO Next
verandert dat niet fundamenteel. Terwijl het voor het Indonesische woud wel 5 voor
12 is.”
Jefri Saragih is Directeur van Sawit Watch, een Indonesische ngo die middenin het
strijdgewoel opereert: “De bos- en veenbranden van 2015 waren de ergste ooit. De
schuld daarvan wordt al te gemakkelijk in de schoenen van kleinschalige boeren
geschoven. Maar wanneer we de satellietbeelden van de haarden samenleggen met
de concessies van palmolieplantages, dan zijn daar ook RSPO-leden bij. Als lid van
RSPO hebben wij al regelmatig klachtenprocedures opgestart. Maar dat gaat
allemaal veel te traag.”
Eind december 2015 meldde RSPO dat het hard werkt aan het monitoren van de
branden en de mogelijke rol van haar leden, maar dat het nog te weinig toegang
heeft tot de kaarten met de recentste gegevens over concessies. Juridische

procedures daarover zitten vast, zowel in Indonesië als Maleisië.
Waar WWF en Greenpeace elkaar wel vinden, is in het aanprijzen van goede
voorbeelden. Daarom zijn beide actief betrokken bij de Palm Oil Innovation Group
(POIG), een coalitie van ngo’s met een aantal vooruitstrevende bedrijven. Het
Charter van de groep bouwt verder op de RSPO-criteria, maar legt de lat een flink
stuk hoger op drie essentiële terreinen: ecologie (ontbossing, pesticidegebruik,…),
samenwerking met lokale gemeenschappen en transparantie. Intussen zijn voor
deze criteria concrete indicatoren uitgewerkt en in de loop van 2015 werden voor het
eerst een aantal bedrijven op basis daarvan geauditeerd. Met positief resultaat,
waarmee meteen aangetoond werd dat het wel degelijk mogelijk is een stap verder
te gaan.
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Arbeider in Borneo, Maleisië © Lian Pin Koh

Om de strijd tegen de ontbossing en dus ook de klimaatopwarming beter te kunnen
voeren heeft Greenpeace een methodiek ontwikkeld die ze High Carbon Stock
Approach of kortweg HCS noemt.
De bedoeling is om op een objectieve manier verschillende vegetatietypes te
onderscheiden: bosgebieden met een grote koolstofopslag of jonge bossen die de
potentie hebben om te regenereren en dus koolstof op te slaan, moeten gevrijwaard
blijven.
Reeds ontboste stukken met weinig potentie kunnen wel voor landbouw of andere
doeleinden gebruikt worden. Ook respect voor lokale gemeenschappen en hun
levenswijze wordt meegenomen in de evaluatie. Een aantal bedrijven hebben HCS
reeds toegepast om aan te tonen dat ze de band tussen palmolieplantages en
ontbossing wel degelijk willen doorknippen.
Wie dat niet zo begrepen heeft zijn de leden van het Sustainable Palm Oil
Manifesto (SPOM). Eind 2015 kwamen zij op de proppen met een eigen HCSstudie die focust op ‘koolstofneutraliteit’. Wat betekent dat de koolstofopname van

palmolieplantages in rekening gebracht worden om de ontbossing van andere
gebieden te compenseren.
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Oliepalm kwekerij © Aul Rah SNV Indonesia
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Dit wil zeggen dat we de bescherming van alle waardevolle HCS-bosgebieden en
veengebieden opnemen, volledige traceerbaarheid nastreven (100% segregated)
en expliciet steun verlenen aan kleine onafhankelijke boeren. We willen
stapsgewijs vorderingen maken via jaarplannen met concrete doelstellingen.”
In november 2014 werd op initiatief van de bedrijfswereld de Belgische Alliantie
voor Duurzame Palmolie (BASP) boven de doopvont gehouden. De alliantie
heeft twee soorten leden: enerzijds een reeks federaties uit de voedingssector,

anderzijds negen individuele bedrijven die samen goed zijn voor ongeveer 60%
van de verbruikte palmolie in de Belgische voedingssector. Unilever,
Vandemoortele, Lotus Bakeries en Ferrero zijn ongetwijfeld de meest bekende.
Het doel van de federaties is hun leden sensibiliseren rond de problematiek, terwijl
de negen bedrijven concrete doelstellingen formuleren.

Tegelijk wil BASP overleggen met gelijkaardige initiatieven in andere Europese
landen om te komen tot een Europese aanpak.
Zo vraagt BASP aan de Belgische regering om het engagement van de

Nederlandse overheid om tijdens haar voorzitterschap van de Europese
Raad in het voorjaar 2016 duurzame palmolie op de agenda te zetten, mee
te ondersteunen.

→
Op korte termijn was de ambitie om de aankooppolitiek 100% duurzaam te maken.
Concreet beloofden de negen aangesloten bedrijven om eind 2015 enkel nog
RSPO-gecertificeerde palmolie aan te kopen. Die doelstelling werd behaald.
Trots kondigde BASP ook de toetreding van DETIC aan, de federatie van
producenten en verdelers van cosmetica, zepen en onderhoudsproducten. Het
toont aan dat de vraag naar duurzame palmoliederivaten ook in die markt
toeneemt.

→
Voor 2020 wordt de lat nog een stuk hoger gelegd. Philippe Thiry, CEO van
Aigremont en voorzitter van BASP: “De ambitie is om onze duurzaamheidscriteria
te verstrengen.
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Vlnr: Ariane Louwaege en Philippe Thiry (BASP), Sabien Leemans (WWF)
en Françoise Van Tiggelen (DETIC) © BASP

WWF is tevreden met de ambities van BASP.
Sabien Leemans: “Deze aankondiging is een belangrijke stap voorwaarts. Maar dit
betekent vooral dat er veel werk op de plank ligt. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe
die extra criteria getoetst kunnen worden? Hopelijk gaan de evoluties binnen RSPO
snel genoeg en kunnen ervaringen van POIG of RSPO Next hiervoor gebruikt
worden. Daarnaast is het belangrijk dat de rol van de federaties duidelijker wordt of
dat meer bedrijven individueel lid worden. En aan de overheid vragen we om te
werken aan een Europees wetgevend kader waarbij grondstoffen zoals soja of
palmolie geen ontbossing of sociale conflicten meer veroorzaken.”

© World Bank

Ook Greenpeace verwelkomt de aangekondigde doelstellingen.

Sébastien Snoeck: “Van alle allianties gaan de Franse en de Belgische duidelijk
het verst in hun ambities. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de invulling van de
extra criteria en de controle daarop. Plus de snelheid waarmee dit in de hele
sector doordringt en de verwerkers in Europa druk zetten op de producenten.
Nu zijn er nog te veel spelers in de keten die hun paraplu opentrekken. Want wij
blijven het herhalen: als we nog vijf jaar wachten is er nauwelijks nog bos in
Indonesië.”
© Carsten ten Brink
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Vijf jaar geleden werd bij Lotus Bakeries een project gestart rond duurzaamheid, met palmolie als
belangrijk element. In 2011 werd Lotus RSPO-lid. Aanvankelijk kocht het bedrijf certificaten via het
Book & Claim systeem, maar intussen is het volledig overgeschakeld naar Mass Balance en
Segregated. “Dit is een bewuste keuze”, vertelt Els Rutsaert, Corporate QA Manager bij Lotus
Bakeries. “RSPO heeft te veel achterpoortjes en Book & Claim is als het kopen van gemoedsrust.

Onze ambities reiken verder.
Eenvoudig is dat niet, vaak waren we de eerste om bij onze leveranciers naar volledig gescheiden
stromen van gecertificeerde palmolie te vragen. Maar het kan en het feit dat we daarvoor
schouderklopjes kregen van Greenpeace motiveert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Uiteindelijk willen we naar een systeem waarbij we weten waar onze palmolie vandaan komt en
waarbij er geen linken zijn met ontbossing of de uitbuiting van kleine producenten en lokale
gemeenschappen.”

Opmerkelijk: tijdens een conferentie van BASP eind 2015 werd ook de vraag gesteld naar
de rol van de consument bij dit alles. De meeste aanwezigen waren daar zeer sceptisch
over. De reden is dat de gezondheidsdiscussie hier tussen fietst. Sinds de aanbeveling van
de Belgische Hoge Gezondheidsraad om de consumptie van palmolie te beperken zijn
bedrijven allesbehalve happig om de aanwezigheid van palmolie op hun verpakking te

zetten. Het RSPO-label wordt dan ook nauwelijks gebruikt. Een totaal andere situatie dus
dan de cacaosector, waar bedrijven ook beloften gedaan hebben tegen 2020 en elkaar
beconcurreren door op de verpakking zo breed mogelijk uit te pakken met het woord
‘duurzaam’.
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Bronnen
•

Hoe duurzaam is ‘duurzame’ palmolie? (2013), artikel gepubliceerd op
www.befair.be.

•

RSPO: www.rspo.org

•

SPOM: www.carbonstockstudy.com

•

POIG: www.poig.org

•

WWF: www.wwf.be en www.panda.org/palmoil. Daar vind je onder meer
WWF statement on the required characteristics of sustainable palm oil
initiatives (2015), FAQ on WWF’s position on the range of sustainable palm
oil commitments, bodies and standards (2014) en Palm Oil Scorecard 2013.

•

Greenpeace: www.greenpeace.org, met onder meer de rapporten Certifying
Destruction. Why consumer companies need to go beyond the RSPO to stop

forest destruction (2013) en Indonesia’s Forests: Under Fire (2015).

Palmoliekwekerij in Indonesië.© Ryan Woo for Center for International Forestry Research (CIFOR).

•

HCS approach: www.highcarbonstock.org

•

Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie: www.duurzamepalmolie.be.
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