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100% duurzame palmolie: een mythe 3SAMENVATTING

Dit rapport werd opge-
steld door een coalitie 
van Belgische ngo’s. We 
analyseren de gevolgen 
van de uitbreiding van de 
oliepalmplantages die 
tegemoetkomt aan de 
toenemende wereldwijde  
vraag. We analyseren 
ook de initiatieven die 
“duurzame” palmolie 
willen bevorderen. We 
wijden in het bijzonder 
aandacht aan twee vrij-
willige initia tieven uit de 
particuliere sector: de 
Rondetafel voor Duur-
zame Palmolie (RSPO) 
en de Belgische Alliantie 
voor Duurzame Palmolie 
(BADP of BASP). 

De mondiale en Europese con-
sumptie van palmolie neemt toe 

In 2016 werd 62 miljoen ton palmolie 
geproduceerd en dat maakt van deze 
plantaardige olie de meest geproduceer-
de olie ter wereld, gevolgd door soja-, 
koolzaad- en zonnebloemolie. Palmolie 

heeft verschillende troeven, wat hem zeer 
aantrekkelijk maakt voor de industrie: lage 
productiekosten, een hoge opbrengst 
per hectare en zijn fysisch-chemische 
eigenschappen. Dankzij deze relatieve 
voordelen is palmolie nu terug te vinden 
in tal van consumptiegoederen, niet 
alleen in de voedingsindustrie, cosmetica 
of onderhoudsproducten maar de laatste 
jaren ook in de productie van biobrand-
stoffen of elektriciteit. 

In Europa is de vraag naar palmolie de  
afgelopen tien jaar verdubbeld (6,5 miljoen 
ton in 2016), waardoor we de op één 
na grootste importeur ter wereld en de 
derde grootste mondiale gebruiker zijn 
(na Indonesië en India). België speelt een 
grote rol in de palmoliehandel want het is 
het vijfde grootste importerende land in 
Europa en de op één na grootste impor-
teur per inwoner (na Nederland).

Wereldwijd blijft de levensmiddelen-
industrie de sector met het grootste  
palmolieverbruik, gevolgd door de cos-
metische industrie. Op Europees niveau 
ziet de situatie er helemaal anders uit, 
want in 2015 werd 46% van de inge-
voerde palmolie in de transport sector als 
‘biodiesel’ gebruikt (dat is 6 keer meer 
dan in 2010), waardoor dit de sector  
met het grootste verbruik werd. In 
de tweede plaats wordt 45% van de 
palmolie aangewend in de productie van 

levensmiddelen, diervoeder en in oleo-
chemische toepassingen (cosmetica), 
gevolgd door de productie van warmte 
en elektriciteit met 9% van het totaal.

Naar verwachting zou het palmolie-
verbruik tegen 2050 verdubbelen (zelfs 
verdrievoudigen) indien de verbruiks-
patronen niet veranderen. De uitbreiding 
van de oliepalmplantages dreigt te leiden 
tot nieuwe milieuschade en sociale 
conflicten met de plaatselijke bevolking 
van landen in het Zuiden, vooral als die 
uitbreiding gebeurt volgens het model 
van de industriële monoculturen zoals 
we dat in de voornaamste producerende 
landen vaststellen. 

Gevolgen

Momenteel is 85% van de palmolie-
productie geconcentreerd in twee 
Zuidoost-Aziatische landen, met name 
Indonesië en Maleisië. In deze landen 
heeft de intensieve oliepalmteelt een 
grote ontbossing en een stijging van de 
broeikasgasemissies teweeggebracht. 
In Indonesië is de totale met oliepalmen 
beplante oppervlakte tussen 1990 en 
2010 explosief toegenomen met 600% 
tot 8,4 miljoen hectare (ongeveer  
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2,75 keer de grootte van België). In de 
loop van die periode is Indonesië uitge-
groeid tot een van de grootste uitstoters 
van broeikasgassen ter wereld. Deze 
situatie doet het ergste vrezen. Onder-
tussen richten investeerders hun blik 
naar nieuwe gebieden in Latijns-Amerika 
en Afrika waar zich uiterst waardevolle 
ecosystemen voor de planeet bevinden, 
maar waar het grondbeheer zwak blijft. 

Naast de gevolgen voor het milieu 
heeft de druk op de vruchtbare gronden 
een invloed op het sociaaleconomisch 
welzijn van plattelandsgemeenschappen. 
Die gemeenschappen zijn rechtstreeks 
afhankelijk van de toegang tot land voor 
voedsel en basisgoederen (brandhout, 
geneeskrachtige planten, jacht, oogst, 
enz.) en het land vervult er belangrijke 
sociale en culturele functies. Het verlies 
van land wordt slechts in geringe mate 
gecompenseerd door de beloften van 

economische ontwikkeling en arbeids-
plaatsen. Ngo’s zoals Amnesty Interna-
tional klagen zware schendingen van 
fundamentele rechten in de plantages 

aan. In die omstandigheden leidt de uit-
breiding van de industriële oliepalmplan-
tages vaak tot grote sociale conflicten 
met de lokale gemeenschappen.

De overconsumptie van palmolie 
is ook schadelijk voor de gezondheid 

van de consumenten wegens het hoge 
gehalte aan verzadigde vetzuren (meer 
dan 40%) in vergelijking met andere 
niet-geharde plantaardige oliën (olijf-, 
noten-, zonnebloem-, koolzaadolie). Het 
feit dat palmolie aanwezig is in de over-
grote meerderheid van de verwerkte en 
kant-en-klare schotels houdt bijgevolg 
uitdagingen in voor de volksgezondheid.

De antwoorden van de sector

In antwoord op de kritiek werden 
verschillende initiatieven in het leven 
geroepen om duurzame palmolie te be-
vorderen. Die initiatieven gingen vooral 
uit van de levensmiddelenindustrie die 
bezorgd was om het vertrouwen van de 
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consumenten en het maatschappelijk 
middenveld te herstellen. Het bekendste 
initiatief is de Rondetafel voor Duur
zame Palmolie (Round Table for Sus
tainable Palm Oil – RSPO). De RSPO 
kwam tot stand in 2004 als een vrijwillig 
en multistakeholder-initiatief dat leden 
van de toeleveringsketen van palmolie 
en enkele ngo’s op sociaal en ecolo-
gisch gebied verenigt. De RSPO legde 
geleidelijk een duurzaamheidsnorm vast 
(bestaande uit 8 principes) en voerde 
een certificeringssysteem in. Momenteel 
bedraagt het volume aan RSPO-gecerti-
ficeerde palmolie ongeveer 19% van de 
wereldwijde productie.

Al snel stelden heel wat ngo’s de 
RSPO aan de kaak als een ‘green-
washing’-initiatief van de palmoliesector 
door de vele beperkingen ervan te 
onderstrepen, meer bepaald:

• De zwakke principes en criteria 
van de RSPO-norm, onder meer 
wat de uitdagingen van de ont-
bossing en de klimaatverandering 
betreft;

• Het zwakke certificeringsme-
chanisme, dat in grote mate 
afgestemd is op grote onderne-
mingen ten nadele van de kleine 
onafhankelijke producenten en van 
de noden van de lokale gemeen-
schappen;

• De zwakke punten en traagheid 
van de controlemechanismen en 

de omzichtigheid bij de bestraf-
fing van ondernemingen die hun 
verplichtingen niet nakomen;

• Het toenemend aantal tracerings-
systemen die verwarring zaaien 
bij de consumenten: slechts met 
de strengste traceringssystemen 
(“Identity Preserved” en “Segre-
gation”) kan de aanwezigheid van 
gecertificeerde palmolie in de eind-
producten worden gegarandeerd. 

Kortom, hoewel de RSPO één van 
zijn vooropgestelde doelstellingen 
realiseerde door uit te groeien tot een 
mainstream initiatief dat een groot 
deel van de actoren op het gebied van 
palmolie verenigt, is De Rondetafel er 
niet in geslaagd de toeleveringsketen 
grondig om te vormen naar een werkelijk 
duurzame palmolie. 

In België werd in 2012 een Belgische 
Alliantie voor Duurzame Palmolie 
(Belgian Alliance on Sustainable Palm 
Oil – BASP) opgericht. Tot de alliantie 
behoren verschillende federaties uit de 
voedingsindustrie, 8 ondernemingen 
die palmolie gebruiken in hun productie-
proces en één palmolieproducent. In 
een charter dat in november 2014 werd 
ondertekend, gingen de leden twee 
concrete verbintenissen aan:

• Vanaf 2015 enkel RSPO-gecertifi-
ceerde producten gebruiken op de 
Belgische markt;

• In 2020 strengere duurzaamheids-
criteria naleven.

Na een persconferentie van de BASP 
eind 2015 meldden de media dat de 
tussentijdse doelstelling om 100% 
duurzame gecertificeerde palmolie te 
gebruiken gerealiseerd was in België 
(RTBF, 6/12/15). Dit rapport brengt ech-
ter aan het licht dat een dergelijke uit-
spraak de consument misleidt wanneer 

we rekening houden met de volgende 
beperkingen:

• De BASP steunt vooral op de  
verbintenissen van de voedings-
industrie. De transportsector 
(biobrandstoffen) en de energie-
sector zijn niet vertegenwoordigd, 
ondanks hun groeiend belang op  
de palm oliemarkt. De cosmetica-
sector is betrokken bij het initiatief, 
maar is niet gebonden aan de 
verbintenissen;

• Binnen de voedingssector zijn de 
actoren uit de supermarktbranche, 
de horeca en de catering (COMEOS) 
niet vertegenwoordigd, ondanks 
hun cruciale rol bij de consument;

• De federaties van voedingsbedrijven  
die lid zijn van de BASP kunnen 
hun eigen aangesloten leden er 
niet toe dwingen de verbintenissen 
inzake duurzaamheid na te leven. 
Op grond van een sample van 
ondernemingen toont deze studie 
aan dat meerdere ondernemingen 
die lid zijn van die verenigingen nog 
steeds niet-gecertificeerde palmolie 
gebruiken;

• Slechts één enkele agro-industriële  
onderneming die zelf palmolie 
produceert is lid van de alliantie. 
Zij is echter niet gebonden door 
de verbintenissen, aangezien zij 
haar palmolie niet rechtstreeks 
op de Belgische markt verkoopt. 

 
De federaties van 

voedingsbedrijven die lid 
zijn van de BASP kunnen 

hun eigen aangesloten 
leden er niet toe dwingen 
de verbintenissen inzake 
duurzaamheid na te leven

 
Door het gebrek aan 

informatie en transparantie 
over hoe de bedrijven die 
lid zijn van de alliantie die 
bijkomende criteria willen 
toepassen, is het echter 
moeilijk om de geboekte 

vorderingen te beoordelen
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Bovendien blijft het aantal gecertifi-
ceerde plantages van de Belgische 
ondernemingen beperkt;

• De verbintenissen inzake duur-
zaamheid betreffen uitsluitend de 
producten bestemd voor de Belgi-
sche markt. De ondernemingen die 
lid zijn van de BASP kunnen dus 
nog steeds producten uitvoeren die 
niet-duurzame palmolie bevatten.  

Al bij al hebben dus slechts negen 
Belgische bedrijven zich ertoe verbonden 
om vanaf 2015 op de Belgische markt 
enkel RSPO-gecertificeerde producten 
te gebruiken en om in 2020 strengere 
duurzaamheidscriteria na te leven. Die 
laatstgenoemde criteria lijken vrij ambi-
tieus te zijn en moeten worden toege-
juicht. Door het gebrek aan informatie en 
transparantie over hoe de bedrijven die 
lid zijn van de alliantie die bijkomende 
criteria willen toepassen, is het echter 
moeilijk om de geboekte vorderingen  

te beoordelen. Tot nog toe bestaat er 
voor de alliantieleden geen controle- 
en verantwoordingsmechanisme. Het 
controleren van de verbintenissen tegen 
2020 wordt een van de grote uitdagingen 
die de BASP zal moeten aangaan om 
zijn geloofwaardigheid te bewijzen.

De BASP is geen alleenstaand 
initiatief. Op Europees niveau zijn andere 
soortgelijke initiatieven ontstaan (Frank-
rijk, Nederland, Denemarken, Duitsland, 
Italië, Noorwegen, Zweden). Het grote 
aantal van die vrijwillige initiatieven 
toont aan dat sommige actoren geïn-
teresseerd zijn om ten gunste van een 
duurzamere palmolie te handelen om zo 
tegemoet te komen aan de zorgen van 
de burgers. Het gebrek aan harmoni-
satie tussen die initiatieven doet echter 
mogelijke mededingingsproblemen en 
verwarring bij de consumenten ontstaan, 
gezien de verscheidenheid van de crite-
ria die elk land voorstaat. 

Welke alternatieven zijn er?

Gelet op de omvang van de gevolgen 
veroorzaakt door de uitbreiding van de 
industriële oliepalmplantages en gelet 
op de beperkingen van de vrijwillige 
initiatieven om een transitie naar duurza-
me palmolie te bewerkstelligen, legt dit 
rapport de nadruk op vier alternatieven:

1. Een algehele strategie op Europees 
niveau uitwerken om de ontbossing 
te bestrijden en ervoor te zorgen 
dat de andere beleidslijnen cohe-
rent zijn met deze strategie;

2. De palmoliesector reguleren;
3. De (over)consumptie van palmolie 

verminderen en een transitie naar 
meer voedselsoevereiniteit en 
agro-ecologische voedingssyste-
men bewerkstelligen;

4. Een positief ontwikkelingsmodel 
bevorderen in de ontwikkelings-
landen.
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Eind 2015 teisterden grote bosbranden verschillende eilanden van Indonesië en  
veroorzaakten een vervuilingscrisis in verscheidene landen van Zuid-Azië. Volgens  
sommige deskundigen zouden deze gebeurtenissen “de zwaarste milieuramp van 
de 21ste eeuw tot nu toe”1 zijn. Die bosbranden, veroorzaakt door de grootschalige 
uitbreiding van oliepalmplantages, stelden meer dan 69 miljoen mensen bloot aan een 
luchtvervuiling die de gezondheid schaadt en zijn verantwoordelijk voor duizenden  
vroegtijdige overlijdens.2 Ze zwengelden het debat weer aan over de duurzaamheid  
van de palmoliesector. Die lag zwaar onder vuur wegens de negatieve effecten op  
het milieu, de gezondheid van de consumenten en de impact op de rechten van de  
werknemers en van de lokale gemeenschappen. 

Sinds het begin van de jaren 2000 proberen de grote internationale producenten  
en de bedrijven uit de levensmiddelenindustrie hun blazoen op te poetsen en een ant-
woord te geven op alle kritiek op palmolie. Zo zagen we een reeks vrijwillige initiatieven 
ontluiken, in verschillende vormen en onder verschillende namen, om de consument 
voortaan een ‘duurzame’ palmolie aan te bieden.

Dit rapport wil de vorderingen en de beperkingen van die vrijwillige initiatieven analy-
seren. Het gaat meer bepaald dieper in op twee van die initiatieven: de Rondetafel over 
Duurzame Palmolie (RSPO) en de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP). 

De RSPO werd opgericht in 2004 en is een initiatief van 
meerdere actoren. Het brengt verschillende bedrijven uit de 
toeleveringsketen van palmolie en bepaalde ngo’s uit de sociale 
en ecologische sector samen. Hoewel het op dit moment het 
belangrijkste initiatief is dat duurzame palmolie promoot, krijgt 
het toch heel wat kritiek. 

In België riepen verschillende actoren uit de sector ook  
een Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) in  
het leven. In 2015 meldden verschillende media dat de  

doelstelling van 100% duurzame gecertificeerde palmolie in België gerealiseerd was.3 

Dit rapport wil onderzoeken of de verbintenissen van de particuliere sector daad-
werkelijk zijn verwezenlijkt. Het werpt een heel ander licht op de sector waarbij men  
meer lijkt in te zetten op de communicatiestrategie dan wel de sector echt grondig  
wil veranderen. 

Tot slot zal dit rapport de eerste Europese pogingen tot overheidsregulering van  
de sector analyseren en aanbevelingen doen om deze te verbeteren.

INLEIDING

De RSPO is een initiatief  
van meerdere actoren. Het 

brengt verschillende bedrij-
ven uit de toeleveringsketen 

van palmolie en bepaalde 
ngo’s uit de sociale en eco-
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Met een productie van 
62 miljoen ton in 20164 
is palmolie de meest 
geproduceerde plant-
aardige olie ter wereld, 
gevolgd door sojaolie 
(54 miljoen ton), kool-
zaadolie (29 miljoen ton) 
en zonnebloemolie  
(17 miljoen ton).5 Zij  
vertegenwoordigt 38% 
van de wereldwijde  
consumptie van plant-
aardige olie en 66% van 
de internationale handel 
in plantaardige oliën.6 

1.1. – De Europese Unie is slokop 
van palmolie

De productie van palmolie die 
wordt uitgevoerd naar de internationale 
markten is grotendeels geconcentreerd 
in Zuidoost-Azië, waar twee landen 
(Indonesië en Maleisië) 85% van de 
wereldproductie leveren. De overige 
grote producerende landen zijn Thailand, 
Colombia, Nigeria, Ecuador en Papoea- 
Nieuw-Guinea.

Hoewel de Europese Unie (EU) zelf 
geen palmolie produceert, is zij wel een 
van de grote mondiale verbruikers. De 
EU voert jaarlijks 6,5 miljoen ton palm-
olie in (USDA 2016), waardoor zij de op 
een na grootste importeur ter wereld is 
na India en de derde grootste mondiale 
verbruiker na Indonesië en India. Dat 
is goed voor een jaarlijks verbruik van 
ongeveer 12 kg palmolie per Europeaan. 
De voorbije tien jaar dreef de EU haar 
invoer fors op zodat haar verbruik tussen 
2005 en 2015 verdubbelde, terwijl de 

wereldwijde productie in diezelfde 
periode met 50% toenam van 40 tot 
60 miljoen ton. De EU speelt dus een 
hoofdrol in de internationale palmolie-
handel. De grootste importeur is Neder-
land, dat goed is voor bijna een derde 
van de Europese invoer.7 De haven van 
Rotterdam is immers een draaischijf 
voor palmolie. Een groot gedeelte wordt 
vervolgens opnieuw uitgevoerd naar  
de andere Europese landen. Met 
460.000 ton8 staat België op de vijfde 
plaats als Europees importeur. Als die 

 
Twee landen  

(Indonesië en Maleisië) 
leveren 85% van de 

wereldproductie

INDONESIË: 34.000MALEISIË: 18.900

THAILAND: 2.000

COLOMBIA: 1.146

NIGERIA: 970 ANDERE: 5.301

PRODUCTIE PALMOLIE (1.000 TON)

CONSUMPTIE PALMOLIE (1.000 TON)

INDONESIË: 9.470

INDIA: 9.250

EUROPESE UNIE: 6.400

CHINA: 4.630

MALEISIË: 2.820
PAKISTAN: 2.995

THAILAND: 1.958

BANGLADESH: 1.350

VERENIGDE STATEN: 1.350

ANDERE: 16.745

COLOMBIA: 1.035

EGYPTE: 1.200

NIGERIA: 1.340

Bron: United States Department of Agriculture, 2016
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invoer per inwoner wordt berekend, is 
België de op een na grootste importeur 
na Nederland, met een gemiddelde van 
40 kg per persoon per jaar. 

1.2. – Een olie op maat van  
de levensmiddelenindustrie

Verschillende eigenschappen maken 
van palmolie een bijzonder aantrekkelijk 
product voor de levensmiddelenindustrie. 
In de eerste plaats: de prijs. Palmolie 
is de goedkoopste olie op de interna-
tionale markt (bv. 20% goedkoper dan 
koolzaad dat in Europa massaal wordt 
geproduceerd maar dat heel andere 
eigenschappen heeft, met 5 keer minder 
verzadigde vetzuren).9 Deze concurren-
tiekracht van palmolie is onder meer  
toe te schrijven aan het feit dat hij  

geproduceerd wordt in ontwikkelings-
landen, waar landbouwgrond goedkoop 
is in vergelijking met Europa of Amerika 
en waar arbeidskrachten in de land -
bouw in overvloed aanwezig en spot-
goedkoop zijn. 

De aankoopprijs is echter niet de 
enige factor waarop de fabrikanten zich 
baseren. We verwijzen naar het voor-
beeld van boter: ondanks een scherpe 
prijsstijging in de afgelopen jaren (tot  
6 keer duurder dan palmolie) kent boter 
een relatief stabiel verbruik, vooral door 
haar sensorische kenmerken (smaak, 
geur, consistentie) en door de voorkeur 
van consumenten in bepaalde regio’s 
van de wereld (onder meer in Europa).

De industrie die massaal palmolie 
gebruikt, stipt ook de opbrengst per 
hectare palmolie als factor aan, wat in-
houdt dat er minder oppervlakte nodig is 
ten opzichte van andere plantaardige al-
ternatieven.10 Palmolie zou opbrengsten 
bieden die tot 10 keer hoger liggen dan 
bij soja, 8 keer hoger dan zonnebloem 
en 6 keer hoger dan koolzaad.11 Die  
opbrengst vormt een belangrijk voordeel 

in een mondiaal agrarisch landschap 
waar akkerland schaarser wordt. Hier 
is enige nuance op zijn plaats want we 
moeten ook rekening houden met de 
broosheid van de ecosystemen waar  
de oliepalm moet worden geteeld (zie  
§ 2.1) en met het gebruik van de pers-
koek (residu na persing). In het geval 
van palmolie is die perskoek minder 
interessant, maar de veevoederindustrie 
bijvoorbeeld heeft een grote vraag naar 
die van soja- en koolzaadolie. 

Tot slot zijn het vooral de fysisch- 
chemische eigenschappen van palmolie 
die de levensmiddelenindustrie sterk 
beïnvloeden om voor die olie te kiezen. 
Palmolie is vast bij kamertemperatuur 
dankzij zijn hoog gehalte aan verzadigde 
vetzuren. Die vetzuren zorgen er ook 
voor dat het industriële eindproduct 
er zacht en smeuïg uitziet. De olie is 
makkelijk te verwerken, heeft een na-
tuurlijke smaak en geur die gemakkelijk 
te wijzigen is en wordt na verloop van 
tijd slechts in geringe mate ranzig. Deze 
laatste eigenschap is doorslaggevend 
voor de opslagduur van de afgewerkte 
producten en is dus een belangrijk  
kenmerk voor de vervaardiging van  
gestandaardiseerde industriële pro-
ducten die een lang traject in een 
geglobaliseerde distributieketen moeten 
kunnen doorstaan. 
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1.3. – Nieuwe ‘boom’ in het  
gebruik in Europa: biodiesel

Wereldwijd blijft de levensmiddelen-
industrie de grootste verbruikende 
sector van palmolie, gevolgd door de 
cosmetische industrie.12 Op Europees 
niveau ziet de situatie er helemaal anders 
uit, want in 2015 werd 46% van de 
ingevoerde palmolie als ‘biodiesel’ in de 
transportsector gebruikt (dat is 6 keer 
meer dan in 2010), waardoor het de 
sector met het grootste verbruik werd.13 
In de tweede plaats wordt 45% van de 
palmolie aangewend in de productie van 
levensmiddelen, diervoeder en in oleo-
chemische toepassingen (cosmetica), 
gevolgd door de productie van warmte 
en elektriciteit met 9% van het totaal.14 

Deze aanzienlijke toename van de in-
voer van palmolie voor de productie van 
biobrandstoffen beroert de gemoederen, 
gelet op de vele negatieve gevolgen die 
het maatschappelijk middenveld aan de 
kaak stelt.15 De stijgende productie van 
bepaalde soorten biobrandstoffen heeft 
de klimaatopwarming daadwerkelijk 
versneld, vooral als we rekening houden 
met de indirecte verandering van landge-
bruik (de zogenaamde ‘ILUC’ – Indirect 
land Use Change). Als land wordt ont-

trokken voor de productie van biobrand-
stoffen, moet men elders land vrijmaken 
om voedsel te produceren, soms ten 
koste van bossen en veengebieden. Dit 
gebruik intensiveert immers de druk op 
grondbezit in de ontwikkelingslanden 
en vervreemdt landbouwgrond van zijn 
primaire voedselproducerende rol. Inter-

nationale organisaties hebben trouwens 
gewezen op de impact van biobrand-
stoffen op de voedselcrises en op de 
scherpe prijsstijging van agrarische 
grondstoffen.16 In dit verband beveelt het 
Europees Parlement aan om het gebruik 
van palmolie in biobrandstoffen volledig 
te stoppen, bij voorkeur tegen 2020.17 
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In dit deel analyseren we 
de belangrijkste sociale 
en ecologische effecten 
in de producerende lan-
den, alsook de effecten 
op de gezondheid van  
de consumenten.

2.1. – Klimaateffecten

De biologische kenmerken van de 
oliepalm zorgen ervoor dat de plant 
slechts gedijt in een beperkt aantal 
(tropische) gebieden waar de klimaat-
omstandigheden geschikt zijn, met name 
het Amazonegebied, het Congobekken 

en de tropische bossen van Zuid-Azië. 
De exploitatie van oliepalmen wedijvert 
dus met deze zeer waardevolle natuur-
gebieden die noodzakelijke koolstofput-
ten vormen om de klimaatopwarming te 
beperken. De bedreiging wordt versterkt 
door exploitatiemodellen die steeds 
meer in de richting van industriële  
monoculturen gaan. 

Dat geldt voor de twee grootste 
mondiale producenten, Indonesië en 
Maleisië, die voor een grootschalige 
productie en een intensieve exploitatie 
van oliepalmbomen hebben gekozen. 
Dit soort exploitatie door grote onderne-
mingen heeft geleid tot ontbossingen en 
veranderingen van landgebruik waardoor 
grote hoeveelheden CO2 (koolstofdioxide) 
in de atmosfeer zijn vrijgekomen. 

Het effect is nog dramatischer wan-
neer natte veengronden of moerassen, 
die eveneens koolstofputten vormen, 

drooggelegd en/of platgebrand worden 
om voor nieuwe plantages plaats te 
maken. 

Zowat een vierde van de wereldwijde 
CO2-uitstoot is te wijten aan ontbossing, 
landbouw en ander landgebruik.18 In 
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Indonesië is de oppervlakte met olie-
palmplantages tussen 1990 en 2010 
explosief toegenomen met 600% tot  
8,4 miljoen hectare (ongeveer 2,75 keer 
de grootte van België).19 90% van 
die omschakeling vond plaats op de 
eilanden Sumatra en Borneo, die tussen 
1990 en 2005 meer dan 40% van 
hun bossen verloren.20 Als we reke-
ning houden met de ontbossing en de 
veranderingen van landgebruik, dan is 
Indonesië in de loop van die periode uit-
gegroeid tot de derde grootste uitstoter 
van broeikasgassen (na China en de 
Verenigde Staten).21 Een recente studie 
bevestigt de effecten van de ontbossing 
als gevolg van de uitbreiding van de olie-
palmplantages in Indonesië gedurende 
de hele periode 1989-2013.22 

De voorstanders van palmolie houden 
echter vol dat de nadruk op de ont-
bossing overdreven is aangezien de 
palmboomplantages ook als ‘bossen’ 
kunnen worden beschouwd, en dat de 
CO2-voorraden aanzienlijk groter zijn 
in vergelijking met de andere typische 
oliehoudende gewassen (koolzaad, soja, 
zonnebloem ...) die ieder jaar opnieuw 
worden aangeplant. Dit is evenwel een 
weinig overtuigend argument, gelet 
op de geringe opslagcapaciteit van de 
plantages. Een dichtbegroeid tropisch 
regenwoud slaat jaarlijks ongeveer  
150 ton CO2 op, terwijl een oliepalm-
plantage beperkt is tot maximaal 30 à 
35 ton CO2 per jaar.23 Bovendien kun-

nen de andere oliehoudende gewassen 
ontwikkeld worden in landbouwgebieden 
die minder noodzakelijk zijn voor de 
koolstofopslag. 

De teelt van oliepalmen veroorzaakt 
ook de uitstoot van andere schadelijke 
broeikasgassen. Het gebruik van stik-
stofhoudende meststoffen, waaronder 
distikstofoxide of lachgas (dat 310 keer 
meer opwarmt dan CO2) en methaan 
als gevolg van de uitwasemingen van de 
olieproductie, heeft zo een ingrijpende 
invloed op de milieubalans van de indus-
triële productie.

2.2. – Effecten op de biodiversiteit

De oliepalmplantages, in de vorm 
van industriële monoculturen, heb-
ben ook een zeer groot effect op de 
biodiversiteit. De aanleg van dergelijke 
plantages gaat vaak gepaard met de 
totale vernieling van de oorspronkelijke 
vegetatie ter plaatse. Uit onderzoeken 
blijkt duidelijk dat de fauna en flora in de 
oliepalmplantages miniem is in vergelij-
king met die in tropische bossen.24 Een 
vier jaar durende studie toonde aan dat 
de grootschalige oliepalmplantages een 
habitat van slechte kwaliteit vormen  
voor de meeste zoogdieren.25 Slechts  

4 soorten die ter plaatse leven (dat is 
10% van de veel voorkomende soorten) 
werden regelmatig in de oliepalmplanta-
ges waargenomen. Het probleem treedt 
ook op in kleinschaligere aanplantingen, 
zij het in mindere mate dankzij de grotere 

heterogeniteit en diversiteit van deze 
omgeving.26 

De vogelpopulaties worden zwaar ge-
troffen: zo is de biodiversiteit in Thailand 
met 60% afgenomen als gevolg van de 
omvorming van tropische bossen in olie-
palmplantages.27 Het zijn echter soorten 
zoals de orang-oetang, de Sumatraan-
se tijger of de olifanten die het hardst 
lijden onder de gestage uitbreiding van 
die plantages. Het hoeft dus niet te 
verbazen dat zij regelmatig voorkomen 
in campagnes van milieuorganisaties die 
deze toestand aanklagen.28 

2.3. – Effecten op de gezondheid

Palmolie krijgt ook kritiek omwille van 
de effecten ervan op de gezondheid 
van de consumenten. Het gaat immers 
om een olie die rijk is aan zogenaamde 
‘atherogene’ verzadigde vetzuren  
(ath-VVZ). Hij bevat meer dan 40% 
dergelijke schadelijke ath-VVZ die het 
gehalte aan slechte cholesterol verho-
gen en zo het risico op zwaarlijvigheid 
en hart- en vaatziekten kunnen verho-
gen. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) beveelt aan de consumptie 
van vetten te beperken en de voorkeur 
te geven aan onverzadigde vetten (die 
bijvoorbeeld terug te vinden zijn in olie 
van noten, zonnebloemen, koolzaad en 
olijven, in vis, avocado, enz.) in plaats 
van aan verzadigde vetten (die bijvoor-
beeld in palmolie en kokosolie, in boter, 
vet vlees, room zitten).29 
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In België is de Hoge Gezondheids-
raad dezelfde mening toegedaan. 
Ze raadt aan om de consumptie van 
verzadigde vetzuren, en in het bijzonder 
van palmolie, te beperken tot minder dan 
8% van de totale energie-inname.30  

De twee Nationale Voedings- en Gezond-
heidsplannen (NVGP) van de federale 
overheid (NVGP 2005-2010 en 2011-
2015) waren van plan deze problematiek 
aan te pakken, maar slaagden er niet in 
de consumptie van slechte vetzuren te 
verminderen. Het probleem is dat grote 
hoeveelheden van die vetzuren terug te 
vinden zijn in ‘ultra-verwerkte’ producten 
die in onze supermarkten overvloedig 
worden aangeboden.31 Een van de 
gevolgen is dat de percentages voor 
overgewicht of zwaarlijvigheid in Bel-
gië gestaag stijgen. Tussen 1997 en 
2013 nam het percentage van mensen 
met overgewicht toe van 41% tot 48%, 
terwijl zwaarlijvigheid van 11% tot 14% 
steeg over dezelfde periode.32 

De palmolie-industrie van zijn kant 
wijst op het voordeel van palmolie 
die in zijn natuurlijke staat halfvast 
is, zodat het hydrogeneringspro-
ces kan worden vermeden.33 
Hydrogenering of harding is een  
chemisch proces waarbij een 
vloeibare olie die onverzadigde 
vetzuren bevat – die goed  
zijn voor de gezondheid – kan  
worden omgezet in industriële  
margarine die meer verzadigde  
vetzuren bevat. Het belangrijkste 
pluspunt van een dergelijke chemi-
sche inwerking op een plantaardige 

olie bestaat erin die olie smeuïg te 
maken en ervoor te zorgen dat die min-
der snel ranzig wordt. Deze chemische 
reactie heeft echter het nadeel dat ze 
transvetzuren produceert die zeer slecht 
zijn voor de gezondheid. De palmolie- 
industrie stelt palmolie dus voor als het 
beste alternatief om het hardingsproces 
te vermijden. De discussies over de  
voedingswaarden van palmolie waren 
onlangs voer voor een rechtszaak 
tussen Ferrero en Delhaize naar 
aanleiding van een campagne van 
Delhaize over choco ‘zonder palm-
olie’. (zie kader 1). 
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Uiteindelijk wordt de consument 
gegijzeld, want hij moet kiezen tussen de 
pest (verzadigde vetzuren van palmolie) 
en de cholera (de transvetzuren als 
gevolg van het hardingsproces). Het 
is opmerkelijk vast te stellen dat de 
levensmiddelenindustrie niet bereid of in 
staat is om alternatieven voor palmolie 
voor te stellen die gezonder zijn voor 
de consument. Er bestaan nochtans 
voorbeelden van bedrijven die palmolie 
hebben vervangen door vetten/oliën van 
een betere kwaliteit en die geprodu-
ceerd zijn in Europa, door hun recepten 

en productieprocessen te veranderen. 
Wij beklemtonen echter dat de beste 
oplossing om de doelstellingen inzake 
volksgezondheid te halen en te voldoen 
aan de aanbevelingen van de Hoge  
Gezondheidsraad erin bestaat uit de 
impasse van het industriële voedings-
systeem te geraken door de plaats die 
binnen de voeding wordt ingenomen 
door kant-en-klare gerechten te ver-
minderen en door de consumptie van 
niet-verwerkte verse producten actief  
te promoten. 

2.4. – Verdwijnen van klein-
schalige familiale producenten

De oliepalm of Elaeis Guineensis 
groeit enkel in vochtige gebieden in de 
tropen. Het tweede deel van de Latijnse 
naam (Guineensis) verwijst naar de 
oorsprong van de plant, namelijk de 
kustvlakten van West-Afrika rond de 
golf van Guinee (ruwweg van Liberia in 
het noorden tot Angola in het zuiden). 
Vanuit die kustvlakten heeft de plant zich 
meer naar het noorden, het zuiden en 
het oosten verspreid naar Senegal, de 
Indische oceaan (Tanzania - Zanzibar) 
en Madagaskar. Palmolie is dus oor-
spronkelijk afkomstig uit Afrika en vormt 
in de meeste Afrikaanse landen nog 
steeds een belangrijk ingrediënt in de 
lokale voeding. Vandaag is de teelt van 
oliepalmen echter uitgewaaid naar het 
Amazonegebied, naar Centraal-Amerika 
en naar Zuidoost-Azië. In deze laatste 
regio is de teelt uitgegroeid tot een 
intensieve exploitatie.35 

Het industriële exploitatiemodel van 
palmolie nam pas aan het einde van 
de 20ste eeuw een hoge vlucht. Op 
enkele decennia tijd leidde het tot een 
achteruitgang van het aantal kleinscha-
lige familiale landbouwers en droeg 
het bij tot de plattelandsvlucht. Hoewel 
tegenwoordig bijna de helft van de 
wereldwijde productie aan palmolie nog 
steeds afkomstig is van kleine producen-
ten, verschilt dat percentage aanzienlijk 
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In 2015 beschuldigt Ferrero Delhaize ervan dat de campagne die laatst-
genoemde voert over zijn chocopasta ‘zonder palmolie’ leugenachtig en 
misleidend is ten opzichte van het topproduct van Ferrero, met name Nutella. 
Ferrero beschuldigt de supermarktketen ervan zich te hebben laten leiden 
door leugenachtige beweringen over palmolie op het gebied van milieu en 
voedingswaarde. In februari 2016 geeft de handelsrechtbank van Brussel 
Delhaize gelijk en oordeelt dat de reclamecampagne niet denigrerend, niet 
misleidend noch leugenachtig was. Ferrero beslist echter beroep aan te 
tekenen. Wat het voedingsaspect betreft, argumenteerden de advocaten 
van Ferrero dat palmolie op zich geen schadelijke olie voor de gezondheid 
is, maar dat het probleem schuilt in het gehalte aan vetzuren die eveneens 
in grote hoeveelheden in andere oliën en vetstoffen aanwezig kunnen zijn. In 
juni 2017 wordt Ferrero uiteindelijk in het gelijk gesteld door het besluit van 
de 9de Kamer van het Hof van Beroep in Brussel. Deze laatste gelast de 
Delhaize-groep om de campagne over zijn chocopasta ‘zonder palmolie’ stop 
te zetten op straffe van een dwangsom van 25 000 euro per overtreding. De 
Kamer bevestigt dat Delhaize illegale vergelijkende uitspraken heeft gedaan 
over het milieu en de gezondheid omdat die niet verifieerbaar en dus niet 
objectief waren. Het Hof hekelt met name de bewering “bevat 48% minder 
vetstoffen dan de traditionele smeerpasta’s” die niet verifieerbaar zou zijn.34 

KADER 1

PRODUCTEN ‘ZONDER PALMOLIE’:  
ONDERWERP VAN COMMERCIËLE EN  
JURIDISCHE SPANNINGEN
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naargelang het productieland: terwijl 
de kleinschalige productie goed is voor 
90% in Ghana en 70% in Thailand, 
vertegenwoordigt ze slechts 40% van 
de productie in Indonesië.36 

Zowel in Maleisië als in Indonesië 
wordt de sector grotendeels gedomi-
neerd door enkele verticaal geïnte-
greerde bedrijven die de productie-, 
persings- en verkoopfases van de olie 
in handen hebben. Wanneer kleine 
producenten erin slagen hun exploitatie 
te behouden, zijn zij vaak afhankelijk van 
de grote bedrijven om hun producten 
te slijten. De kleine boeren hangen in 
dat geval vaak af van de prijzen die de 
dichtstbijzijnde extractiefabriek voorstelt, 
aangezien de palmvruchten snel naar de 
fabriek moeten worden gebracht om niet 
aan kwaliteit in te boeten.

Uit onze analyse blijkt ook dat het 
certificeringssysteem voor duurzame 
palmolie (RSPO) moeilijk toegankelijk is 
voor kleine producenten. Aangezien het 
systeem is ontwikkeld door en voor de 
agro-industrie is het niet aangepast aan 
kleine producenten die meestal niet  
over de technische mogelijkheden  
beschikken om te voldoen aan de bu-
reaucratische eisen (zie verder § 3.3). 

2.5. – Mensonwaardige  
arbeidsomstandigheden 

Eén van de belangrijkste argumenten 
die de agro-industriële palmoliebedrijven 
aanhalen om exploitatieovereenkomsten 
af te sluiten met de lokale of nationale 
overheden betreft de creatie van jobs.37 
De bedrijven hebben immers veel arbeids-
krachten nodig in de plantages (kappen 
van de aanplantingszones, telen van 
planten, onkruidbestrijding, oogsten) en in 
de persinstallaties. Het gaat soms om één 
van de weinige kansen op formeel werk 
in arme agrarische gebieden waar vaak 
geen andere economische activiteit is. 

Deze kansen op werk moeten echter 
geanalyseerd worden in het licht van de 
uiterst precaire werkomstandigheden 
in de plantages die volgens sommigen 
lijken op vormen van hedendaagse 
slavernij.38 In 2016 verrichtte Amnesty 
International een onderzoek naar de 
oliepalmplantages in Indonesië die 
eigendom zijn van de grootste produ-
cent ter wereld van palmolie, namelijk 
het levensmiddelenbedrijf Wilmar uit 
Singapore.39 De conclusies van Amnesty 
brengen tal van schendingen van de fun-
damentele rechten van de werknemers 
aan het licht:

• Vrouwen worden verplicht heel 
lang door te werken of anders krij-
gen zij een lager loon, worden ze 
onder het minimumloon betaald;

• Kinderen, van wie de jongsten 
slechts acht jaar oud zijn, ver-
richten gevaarlijk en fysiek zwaar 
werk en gaan soms niet meer naar 
school om hun ouders te helpen in 
de plantages;

• Arbeiders lopen ernstige letsels 
op die verband houden met para-
quat, een uiterst giftig herbicide 
dat nog steeds gebruikt wordt in 
de plantages ondanks het feit dat 
het verboden is in de Europese 
Unie en zelfs door Wilmar;

• Arbeiders waren verplicht buiten 
te werken zonder aangepaste be-
schermende kledij en dat ondanks 
het risico op beschadiging van 
de luchtwegen als gevolg van de 
gevaarlijk hoge vervuilingsniveaus 
veroorzaakt door bosbranden 
tussen augustus en oktober 2015;

• Arbeiders moeten heel lang werken 
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om onhaalbaar hoge doelstellingen 
te halen. 

Dankzij het onderzoek van Amnesty 
kon de productieketen ook worden 
getraceerd tot bij negen multinationals40 
uit de sectoren voor levensmiddelen en 
dagelijkse producten. De meeste van 
die ondernemingen zijn actief lid van 
de Rondetafel voor Duurzame Palmolie 
(RSPO) en verbinden zich er dus toe de 
rechten van de werknemers en de nor-
men van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie (IAO) na te leven. Amnesty stelt: 
“Grote groepen zoals Colgate, Nestlé en 
Unilever verzekeren de consument dat 
hun producten ‘duurzame palmolie’ ge
bruiken, maar uit onze conclusies blijkt 
dat dat absoluut niet het geval is.”41

2.6. – Landroof en druk op  
grondbezit

Momenteel beslaan de palmolie-
plantages een oppervlakte van meer  
dan 17,5 miljoen42 hectare (meer dan  
5 keer de grootte van België). Naast 
de milieuaspecten heeft de uitbreiding 
van de teelt van oliepalmen ten nadele 
van bossen en landbouwgrond tot tal 
van landconflicten geleid met de kleine 
boeren en lokale gemeenschappen. Zij 
hangen immers rechtstreeks af van het 
land en de natuurlijke hulpbronnen om 
te overleven, om voedsel te produceren, 
te jagen, materiaal te vinden voor hun 
huisvesting, hout te sprokkelen om zich 
te verwarmen, geneeskrachtige planten 
te oogsten, enz. Het land heeft ook een 

grote sociale en culturele waarde, onder 
meer voor culturele en religieuze rites, 
het begraven van de doden, enz. 

Landroof als gevolg van de uit-
breiding van de oliepalmteelt werd al 
uitvoerig aan de kaak gesteld door het 
middenveld.43 De mondiale prognoses, 
die een verdubbeling van de wereldwijde 
palmolieproductie aankondigen tegen 
205044, zullen de rush for land nog 
versterken in landen die, terzelfdertijd, 
een enorme demografische druk zullen 
ervaren. Vooral indien die uitbreiding zal 
gebeuren volgens het overheersende 
model van de industriële monoculturen. 

De stijgende vraag in Europa draagt 
dus rechtstreeks bij tot het fenomeen 
van landroof. Zelfs wanneer de naar 
Europa uitgevoerde olie afkomstig is  
van al bestaande plantages, heeft de 
toenemende Europese consumptie 
een weerslag op de hele wereldwijde 
vraag, die steeds op zoek is naar nieuwe 
grondgebieden. Die nieuwe opper-
vlakten kunnen gevonden worden in 
bestaande gronden voor voedselgewas-
sen, in weilanden of bossen. Indien alle 
andere omstandigheden gelijk blijven 
(veeteelt, vraag naar voedsel), heeft  
de stijgende Europese invoer door 
het domino-effect dus onvermijdelijk 
ontbossingen tot gevolg. Hoewel de 
palmolie-industrie haar uitbreiding 
rechtvaardigt door de hogere opbrengst 
per hectare in vergelijking met andere 
oliehoudende gewassen (zie § 1.2), 

In juni 2017 belandden Dian Anggara Persada en Jhon Veri Panjaitan, twee 
leiders van de vakbond KSBSI (partners van WSM-Solidarité Mondiale, in 
de regio Riau, West-Sumatra), in de gevangenis omdat zij hun ongenoegen 
hadden geuit over hun werkomstandigheden. Zij werden gearresteerd toen 
zij een vreedzame strijd voerden tegen het bedrijf PT DAP, leverancier van 
de onderneming Olenex (in handen van ADM en Wilmar). De vakbonds-
leiders wilden de fundamentele rechten van 56 arbeiders verdedigen die 
lukraak door het bedrijf waren ontslagen. Hoewel het vreedzame optreden 
aanvankelijk hielp om enkele akkoorden binnen te halen, liepen de onder-
handelingen toch spaak op sommige punten, zoals het vastleggen van een 
minimumloon of de mogelijkheid voor de vakbonden om vrij te vergaderen. 
Nog een onopgelost twistpunt: de arbeiders die zonder voorafgaande 
kennisgeving worden overgeplaatst naar andere productiesites in het land, 
soms ver weg van hun woonplaats. Om het ongenoegen de kop in te druk-
ken, probeerde de politie de beweging te onthoofden door de twee leiders 
ervan te arresteren. Een harde methode die het conflict alleen maar heeft 
bestendigd en verscherpt. 
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blijft echter de vraag in hoeverre Europa 
ervoor verantwoordelijk is dat anderen 
opdraaien voor de (sociale en ecologi-
sche) kosten van onze (over)consumptie 
van palmolie. 

2.7. – Uitbreiding van de  
plantages naar nieuwe grenzen

De toenemende productiekosten en 
de schaarsheid van goedkope en mak-
kelijk toegankelijke grond in Indonesië 
en Maleisië heeft de investeerders in de 
agro-industrie ertoe gebracht nieuwe 
grenzen op te zoeken. Vandaag richten 
zij zich steeds meer op landen in Afrika 
en Latijns-Amerika die als landen met 
nog ‘onderbenutte’ landbouwgrond 
worden voorgesteld. 

2.7.1. Latijns-Amerika: libera-
lisering van de palmoliehandel

Latijns-Amerika telt verschillende 
palmolieproducenten, onder meer 
Colombia (4de wereldwijde producent), 
Ecuador, Honduras, Brazilië, Costa Rica, 
Mexico en Peru.45 Volgens de databank 
Landmatrix hebben de Zuid-Amerikaanse 
landen ondertekende of in onderhan-
deling zijnde exploitatiecontracten voor 

palmolie voor een oppervlakte van  
520.324 hectare, terwijl de totale opper-
vlakte voor de Centraal-Amerikaanse 
landen 101.000 hectare bedraagt.46 

Als gevolg van de onderhandeling 
van het vrijhandelsakkoord tussen de 
EU en Colombia, Peru en Ecuador is 
palmolie vrijgesteld van invoerrechten en 
mag dus op de Europese markt worden 
gebracht tegen een percentage van 
0%.47 Het akkoord wordt sinds 2012 
voorlopig toegepast.48 Deze liberalise-
ring van de handel tussen de EU en de 
Andesgemeenschap heeft de landdruk 
in die landen duidelijk opgedreven. Voor 
Colombia bijvoorbeeld is Europa veruit 
de eerste bestemming van palmolie 
en de uitvoer van palmolie naar ons 
continent steeg van ongeveer 80 miljoen 
USD in 2012 (43% van het totaal) tot 
155 miljoen USD in 2015 (65%).49 

De druk van de oliepalmplantages op 
de bossen van Latijns-Amerika is bewe-
zen. Zo ging in Peru, Brazilië en Ecuador 
de uitbreiding van de oliepalmplantages 
duidelijk ten koste van de bossen.50 In 
Colombia wordt massaal grond verkocht 
in gebieden die onder het conflict 
hebben geleden en daar worden nu 

agro-industriële projecten en mijnbouw-
projecten opgestart, wat het conflict in 
het land nog verder op de spits dreigt  
te drijven. Na vele jaren van conflicten  
telt Colombia ongeveer 6 miljoen ont-
heemden. Toen zij verdreven werden, 
namen paramilitaire groeperingen hun 
grond in. Vervolgens werden enkele  
percelen omgevormd tot oliepalm-
plantages, ondanks het protest van de 
lokale gemeenschappen. Zo blijft het 
geweld op het platteland aanhouden, 
want die gewapende groepen blijven 
aanwezig om de controle over die  
gronden te behouden met als doel ze  
te doen renderen. Dat alles ondermijnt 
de inspanningen tot vredesopbouw, 
waarvan de teruggave van land een 
cruciaal onderdeel vormt.51 
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Bron: Swidran - Commons Wikimedia
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2.7.2. Het Congobekken:  
nieuw Eldorado voor palmolie?

De landen van het Congobekken 
(Republiek Congo, Democratische 
Republiek Congo (DRC), Centraal-Afri-
kaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, 
Kameroen, Gabon) worden alsmaar 
meer geviseerd door internationale 
investeerders.52 De ondertekende of in 
onderhandeling zijnde exploitatiecon-
tracten voor palmolie betreffen in die 
landen meer dan 1,2 miljoen hectare, 
hoewel de meeste ervan nog niet in 
productie zijn gegaan.53 

 De landen van het Congobekken 
zijn om verschillende redenen aantrek-
kelijk voor de levensmiddelensector. De 
grond is er goedkoop en ligt geografisch 
gezien dicht bij de lucratieve uitvoer-
markten zoals de Europese Unie, bij wie 

ze van handelspreferenties genieten. 
Het klimaat is er ideaal voor palmbomen 
en volgens ramingen zijn er 115 miljoen 
hectare aan bossen die mogelijkerwijs 
kunnen worden geconverteerd voor de 
palmolieproductie.54 

Nochtans herbergt dit gebied het op 
één na grootste tropische regenwoud 
ter wereld, dat 30% van het wereld-
wijde regenwoud55 en 90%56 van het 
regenwoud op het Afrikaanse continent 
omvat. Uit de gegevens van Global 
Forest Watch blijkt dat het tempo van de 
ontbossing in de periode 2010 tot 2015 
is toegenomen in vergelijking met de 
periode 2001-2009 voor de landen in 
kwestie. Zo ging in de DRC jaarlijks ge-
middeld 842.000 hectare aan bosgebie-
den verloren in de periode 2010-2015, 
tegenover gemiddeld 464.000 hectare 
per jaar voor de periode van 2001 tot 
200957, een stijging met 81,65%58 (zie 
tabel 1). De grootste oorzaken van die 
stijging zijn de toegenomen mijnbouw en 
aardoliewinning, de stijgende industriële 
houtkap en de vele concessies voor de 
agro-industrie.59 

LAND 2001-2009 2010-2015 VERSCHIL IN PERCENTAGE

DRC 463.920,11 842.721,17 81,65

Gabon 16.098,00 27.497,50 65,37

Kameroen 32.732,67 80.390,83 129,18

Republiek Congo 21.209,44 46.748,50 99,26

Centraal-Afrikaanse Republiek 33.190,44 47.416,67 51,85

Equatoriaal-Guinea 2.829,67 8.870,33 240,32

TABEL 1: JAARLIJKS GEMIDDELD VERLIES VAN BOSOPPERVLAKTE  
IN HET CONGOBEKKEN

Bron: Berekeningen op basis van de gegevens van Global Forest Watch 2017
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2.7.3. West-Afrika eveneens  
bedreigd

Minstens 6 landen worden getroffen 
door het verlangen van internationale 
investeerders om er grote plantages  
aan te leggen. Het gaat om Ivoorkust, 
Ghana, Liberia, Sierra Leone, Nigeria  
en Guinee. 

Die landen tellen momenteel in totaal 
meer dan 1,7 miljoen hectare aan on-
dertekende of in onderhandeling zijnde 
exploitatiecontracten voor palmolie, 
waarvan een klein gedeelte reeds in pro-
ductie is gegaan.65 Zij beschikken over 

dezelfde voordelen als de landen van het 
Congobekken, maar bevinden zich nog 
dichter bij de Europese Unie, hun grote 
afzetmarkt. 

Ook hier zijn er tal van oorzaken voor 
de ontbossing en gaat de hoeveelheid 
ontboste oppervlakten in stijgende lijn. 
Net als in de landen van het Congobek-
ken nam het verlies aan bosgebieden in 
de periode 2010 tot 2015 toe in verge-
lijking met de periode 2001-2009 (zie 
tabel 2). Vooral in Sierra Leone steeg 
het verlies aan bosgebieden snel, van 
jaarlijks gemiddeld 17.000 hectare voor 
de periode 2001-2009 tot een gemid-
delde van 103.900 hectare per jaar voor 
de periode 2010-2015.66 

Gelet op de voorgeschiedenis van  
de palmolie-industrie en de druk op  
de bestaande bossen houdt de uit-
breiding van de oliepalmplantages  
in Afrika een aanzienlijk risico in op 
ontbossing en conflicten met de lokale 
gemeenschappen. 

LAND 2001-2009 2010-2015 VERSCHIL IN PERCENTAGE

Ivoorkust 99.111,00 164.714,67 66,19

Ghana 38.819,44 58.550,33 50,83

Guinee 20.274,33 84.815,00 318,34

Liberia 35.238,22 105.418,50 199,16

Nigeria 2.504,44 45.774,00 86,80

Sierra Leone 17.308,00 103.936,50 500,51

TABEL 2: JAARLIJKS GEMIDDELD VERLIES VAN BOSOPPERVLAKTE  
IN EEN SELECTIE VAN WEST-AFRIKAANSE LANDEN 

Bron: Berekeningen op basis van de gegevens van Global Forest Watch 2017

De overheid in Gabon heeft zich tot doel gesteld de grootste palmolie-
producent van Afrika te worden. De regering is momenteel van plan de 
industriële landbouw voor uitvoer aan te moedigen door een aantrekkelijk 
investeringsklimaat te creëren via belastingvrijstellingen voor internationale 
investeerders en door een landbank van 300.000 hectare ter beschikking 
te stellen van particuliere investeerders.60 De belangrijkste onderneming die 
momenteel actief is in de palmoliewinning is het bedrijf Olam uit Singapore. 

Olam heeft joint ventures opgezet met de overheid van Gabon61 en kon 
onrechtstreeks genieten van financiering door de IFC, de financierings-
instantie voor de private sector van de Wereldbank.62 In rapporten worden 
de praktijken van dit bedrijf nochtans gehekeld, want het zou reeds meer 
dan 19.000 hectare aan volgroeide bossen hebben gekapt, in strijd met  
zijn milieuverbintenissen.63 Bovendien zou Olam zich blijkbaar evenmin  
laten hinderen door de voorschriften om te overleggen met de lokale ge-
meenschappen en zou het arbeidskrachten uit Azië invoeren, waardoor het 
de facto de verwezenlijking van zijn oorspronkelijke verbintenissen inzake 
banencreatie inperkt.64 
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In antwoord op de kritiek 
werden verschillende 
initiatieven in het leven 
geroepen om duurzame 
palmolie te bevorderen. 
Die initiatieven gingen 
vooral uit van de levens-
middelenindustrie die 
het vertrouwen van de 
consumenten en van 
het maatschappelijk 
midden veld wensten te 
herstellen. Het bekendste 
initiatief is de Rondetafel 
voor Duurzame Palmolie 
(Round table for Sustain-
able Palm Oil – RSPO). 
In dit deel stellen we het 
RSPO-model voor, zijn 
bijdrage tot de duur-
zaamheid van palmolie 
en de problemen die  
het oplevert.

3.1. – Ontstaan van de RSPO

In 2004 richtten Unilever en het WWF, 
samen met een aantal ondernemingen, 
de Rondetafel voor Duurzame Palmolie 
op.67 Het initiatief heeft als doelstelling 
“het gebruik van duurzame palmolie te 
promoten door samenwerking binnen 
de toeleveringsketen en open dialoog 
tussen de belanghebbenden te stimule-
ren”. Het initiatief wil multi-stakeholder 
en mainstream zijn, in die zin dat het 

een groot gedeelte van de mondiale 
palmoliesector wil vertegenwoordigen. 
Momenteel verenigt de RSPO 2941 
leden die in 85 landen gevestigd zijn. 
België telt 106 RSPO-leden.68 

De actoren van de RSPO zijn bij de 
hele toeleveringsketen betrokken. Er zijn 
7 verschillende types: producenten; ver-
werkers en verhandelaars; producenten 
van consumentengoederen; verkopers; 
banken en investeerders; ngo’s die zich 
inzetten voor het behoud van milieu of 
natuur; en sociale ngo’s.69 Regeringen en 
staten zijn niet vertegenwoordigd in het 
RSPO-initiatief. 

Na de oprichting van de RSPO in 
2004 legden die betrokken partijen 
geleidelijk een duurzaamheidsnorm voor 

palmolie vast – de principes & criteria 
(P&C) – en voerden ze een certificerings-
systeem in. 

In 2017 bedraagt het volume aan 
RSPO-gecertificeerde palmolie  
11,46 miljoen ton, dat is ongeveer 
19% van de wereldwijde productie van 
palmolie.70 Deze gecertificeerde palmolie 
(Certified Sustainable Palm Oil – CSPO) 
is hoofdzakelijk afkomstig uit gecertifi-
ceerde plantages in Indonesië (55%)  
en Maleisië (27%), en in mindere mate  
uit andere regio’s zoals Latijns-Amerika 
(9%) en Afrika (1%).71 

3.2. – Definitie van de Principes 
en Criteria

De principes en criteria (P&C) werden 
in 2007 goedgekeurd na een proefpe-
riode van twee jaar. De door de RSPO 
voorgestane definitie van duurzaamheid 
berust op een lijst met acht criteria die 
overeenstemmen met acht algemene 
principes (zie kader 4). 

1. Transparantie hoog in het vaandel dragen 
2. In acht nemen van geldende wetten en regelgevingen
3. Werken aan economische en financiële levensvatbaarheid  

op lange termijn
4. Toepassen van ‘best practices’ inzake productie en verwerking
5. Respect voor het milieu en behoud van natuurlijke bronnen  

en biodiversiteit
6. Verantwoord werkgeverschap uitdragen en verantwoorde  

omgang met individuen en gemeenschappen die beïnvloed  
worden tijdens het productie en verwerkingsproces

7. Verantwoorde aanleg van nieuwe plantages
8. Nastreven van constante verbetering in alle sleutelactiviteiten 
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Bij de criteria horen indicatoren die 
“specifieke objectieve bewijzen [zouden 
moeten vormen] die moeten worden 
ingevoerd om te bewijzen of na te gaan 
dat het criterium wordt nageleefd”72. 
Richtlijnen bevatten eveneens “nuttige 
informatie om de producent/fabrieksver-
antwoordelijke en de auditeur te helpen 
om de draagwijdte van elk criterium  
en/of elke indicator te begrijpen, en  
om te wijzen op de goede praktijken 
en op de praktijken die zouden moeten 
worden ingevoerd”73.

Het uitwerken van de RSPO-norm 
en van de P&C bleef niet zonder kritiek 
vanuit het maatschappelijk middenveld, 
dat de zwakke punten van de P&C en 
greenwashing in de palmoliesector 
aanklaagde.74 In een poging om de 
kritiek te pareren, werden de P&C in 
2013 herzien. Deze herziening leverde 
echter niet het verhoopte resultaat op 
en ontgoochelde heel wat stakehol-
ders.75 Sommige ngo’s en progressieve 
ondernemingen besloten een alternatief 
initiatief op te starten binnen de “Palm 
Oil Innovation Group (POIG)”76. Dit 
initiatief baseert zich op de RSPO-norm 
maar wil nieuwigheden uitwerken om 
de norm te verbeteren en een kritische 
benadering van de RSPO te ontwikke-
len.77 Deze situatie heeft de RSPO ertoe 
aangezet nieuwe aanvullende modules 
te ontwikkelen met als doel te beant-
woorden aan hogere eisen in bepaalde 
sleutelgebieden:

• De RSPONext, enerzijds, ont-
wikkelt een geheel van indicatoren 
die verdergaan dan de P&C. Zo 
moeten de producenten die een 
certificaat RSPO-Next willen 
behalen een beleid zonder ontbos-
sing voeren, wat inhoudt dat de 
oliepalmplantages beperkt worden 
tot gebieden met lage koolstof-
voorraden (zogenaamde aanpak 

High Carbon Stock Area – HCS). 
Andere indicatoren omvatten ook: 
het niet gebruiken van vuur; het 
niet gebruiken van de pesticide 
paraquat; geen plantages op veen-
gronden; het verminderen van de 
broeikasgassen; het naleven van 
de mensenrechten; en een betere 
transparantie en traceerbaarheid.

• De RSPORED, anderzijds, is een 
vrijwillige toevoeging aan de P&C 
waarmee de producenten en ver-
werkers van palmolie zich kunnen 
aanpassen aan de eisen van de 
Europese richtlijn 2009/28/EG 
betreffende energie uit hernieuw-
bare bronnen.78 

Uit de analyse van de inhoud van de 
P&C blijkt dat de kwaliteit van de criteria 
onderling nogal varieert. Een bijzonder 
problematisch element houdt verband 
met de ontbossing en de klimaatver-
andering. De RSPO heeft op dat vlak 
immers zijn ondoeltreffendheid bewezen 
door er niet in te slagen het verband 

tussen oliepalmplantages en ontbossing 
te breken.79 Wat de ‘sociale’ dimensie 
van de norm betreft, is er een andere 
vaststelling. Dankzij onder meer een 
gezamenlijke actie van de sociale ngo’s 
en een insider/outsider-aanpak80, zijn de 
ngo’s erin geslaagd de erkenning van ver-
schillende internationale rechtsnormen te 
bespoedigen. De RSPO-norm omvat nu 
belangrijke principes voor de erkenning 

van de rechten van de lokale bevolkingen, 
onder meer het gewoonterecht en het 
principe van de vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming van de ge-
meenschappen (Free Prior and Informed 
Consent – FPIC). De kwestie van de 
arbeidsrechten wordt echter minder goed 
in aanmerking genomen dan die van de 
landrechten; begrippen als ‘rechtvaardige 
verdeling’ of ‘redelijke levensstandaard’ 
blijven problematisch. 

Het feit dat de RSPO-norm zich onder 
druk van de ngo’s naar de nieuwe modu-
le RSPO-Next heeft ontwikkeld, kan tot 
bepaalde verbeteringen leiden. Het grote 
aantal verschillende RSPO-modules 
versterkt echter de verwarring die reeds 
onder de consumenten heerst. 

De grootste beperking van de RSPO-
norm heeft evenwel niet zozeer met zijn 
principes dan wel met zijn controleme-
chanisme op de uitvoering te maken. 

3.3. – Controlemechanisme  
op de uitvoering

3.3.1. Het certificerings-
mechanisme

Het certificeringssysteem van de 
RSPO wordt beschreven in een in juni 
2007 goedgekeurd document en omvat 
gedetailleerde aanbevelingen bedoeld 
om de “objectiviteit en de coherentie” 
van de RSPO-audits te garanderen 
alsook hun “technische nauwkeurigheid 
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en geloofwaardigheid ten aanzien van de 
verschillende RSPO-actoren”81.

De certificeringsinstellingen moeten 
in de eerste plaats door een als derde 
optredende organisatie geaccrediteerd 
worden inzake hun bevoegdheid om 
certificeringstaken uit te voeren.82 Voor 
de audits moet men criteria volgen 
en verschillende methodes voor het 
verzamelen van “objectieve bewijzen” 
hanteren. De auditeurs worden geacht 
de bewijzen rechtstreeks bij de verschil-
lende betrokken partijen te verzamelen: 
overheden, inheemse volken, lokale 
gemeenschappen, werknemersorga-
nisaties, kleine producenten, lokale en 
nationale ngo’s. 

Een andere eis is de eis die door-
gaans de partial certification require
ment of gedeeltelijke certificeringseis 
(punt 4.2.4) wordt genoemd. Deze 
clausule is bedoeld om te vermijden dat 
een bedrijf een certificaat toegekend 
krijgt voor één plantage, terwijl het in zijn 
andere filialen business as usual blijft. 
Om een certificaat voor een van zijn 
plantages te verkrijgen, moet het bedrijf 
volgens deze clausule een plan voor-
leggen waarin de certificering van al zijn 
plantages wordt vastgelegd. Daarnaast 
verbindt het bedrijf zich ertoe om on-
middellijk een aantal minimumcriteria na 
te leven in al zijn entiteiten (inclusief die 
entiteiten die niet specifiek het voorwerp 
uitmaken van de certificering). Dit is een 
belangrijke clausule die de ngo’s zullen 
aangrijpen om de certificering aan de 
kaak te stellen van plantages die tot 
groepen behoren die het niet zo nauw 
nemen met het naleven van de funda-
mentele rechten in hun andere filialen 
(zie kader 6, p. 28).

Het certificeringsmechanisme krijgt 
vooral kritiek van het maatschappelijk 
middenveld omdat het op maat gemaakt 
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is voor de agro-industrie, terwijl het wei-
nig aangepast is aan de kleine onafhan-
kelijke producenten (zie kader 5). 

3.3.2. De beperkingen van de audit

De audits die de geaccrediteerde 
instellingen uitvoeren streven ernaar een 
onafhankelijke en objectieve certificering 
te garanderen. De casus van de RSPO 
wijst echter op de beperkingen van die 
audits. Een van de grootste problemen 
betreft het formalisme van de audit 
en het feit dat weinig rekening wordt 
gehouden met de eisen van de lokale 
gemeenschappen, ondanks de verbin-
tenissen inzake een vrije, voorafgaande 
en geïnformeerde raadpleging (FPIC). 
Er zijn twee hoofdredenen voor deze 
situatie: de handelsrelatie die tussen de 
certificeringsinstelling en de palmolie-
producenten bestaat en het concept 
‘bewijs’ dat tijdens de audit wordt 
beoordeeld.85 

Onafhankelijke audits ...?

De begrippen ‘onafhankelijkheid’  
en ‘objectiviteit’ moeten worden geana-
lyseerd in het licht van de handelsrelatie 
en van de financiële afhankelijkheid  
die bestaat tussen de certificerings-
instellingen en de bedrijven die het 
RSPO-certificaat willen krijgen. De 
certificeringsinstellingen worden heen 
en weer geslingerd tussen twee eisen. 
Enerzijds is het in hun belang om geloof-
waardige analyses af te leveren, zo niet 
dreigt het certificaat nadien te worden 
aangevochten en wordt zo afbreuk  
gedaan aan de reputatie ervan en  
aan die van het bedrijf. Anderzijds zijn  
de certificeringsinstellingen private  
ondernemingen die met elkaar concur-
reren en die door de producerende 
bedrijven worden gekozen en betaald. 
Tegen die achtergrond kunnen de  
certificeringsinstellingen geneigd zijn  
de versies van hun klanten te verkiezen 

om goede handelsrelaties in stand  
te houden.86 

... en neutrale audits?

De RSPO-norm legt een reeks  
indicatoren vast die ‘bewijzen’ vormen  
waarmee men kan nagaan of een 
criterium wordt nageleefd.87 Zo zijn op 
het vlak van landconflicten de belang-
rijkste documenten die de auditeurs 
onderzoeken de kopieën van afgesloten 
overeenkomsten, de verslagen over de 
procedures om conflicten op te lossen 
en de registers met betalingen van 
compensaties. 

De procedures van de 
RSPO, die de belang-
rijkste producenten in de 
wereld verenigt, zijn mo-
menteel meer aangepast 
aan de activiteiten van 
de grote producenten 
die vooral in Indonesië 
en Maleisië de boven-
hand voeren. Tegen deze 
achtergrond wordt het 
toegepaste landbouwmo-
del (grootschalige mono-
cultuur) amper in vraag 
gesteld. Integendeel, de 
regels en normen die 
de RSPO hanteert zijn 
voornamelijk ontworpen 
voor een industrie die 
gedomineerd wordt door 
verticaal geïntegreerde 
ondernemingen die hun 

eigen grootschalige plan-
tages bezitten. 

Vergeleken met die 
grote ondernemingen 
is het voor de kleine 
palmolieboeren, goed 
voor 40% van de 
wereldwijde palmolie-
productie, veel moeilijker 
om het RSPO-certificaat 
te krijgen en dreigen zij 
daardoor uitgesloten te 
worden op de interna-
tionale markt. Volgens 
de RSPO-criteria zijn 
kleine producenten 
diegenen die minder 
dan 50 hectare land 
hebben. Deze kunnen 
onafhankelijk zijn of via 
een contract verbonden 

zijn aan een bedrijf (het 
zogenaamde systeem 
van de ‘contractuele land-
bouw’). Van de 109.000 
RSPO-gecertificeerde 
kleine producenten zijn 
er slechts 2496 (2,3%) 
onafhankelijk. De totale 
oppervlakte die door de 
RSPO-certificering wordt 
gedekt, bedraagt 2,83 
miljoen hectare. 257.649 
hectare zijn in handen 
van kleine producenten 
(dat is minder dan 10%), 
waarvan 11.880 hectare 
in handen is van kleine 
onafhankelijke producen-
ten (0,4%).83

Ondanks de inspan-
ningen van de Small-

holders Working Group 
van de RSPO blijft de 
certificering moeilijk 
toegankelijk voor de 
kleine onafhankelijke pro-
ducenten die nochtans 
duurzamer aan landbouw 
doen. De procedure is 
duur en vereist tech-
nische vaardigheden 
waarover zij niet nood-
zakelijkerwijs beschikken. 
Om die problemen het 
hoofd te bieden, moeten 
de kleine producenten 
zich verenigen om zo hun 
krachten te bundelen. 
Pas in 2012 verkreeg 
de eerste vereniging van 
400 kleine onafhankelijke 
Thaise producenten de 
RSPO-certificering.84 

KADER 5

EEN CERTIFICERING NIET AANGEPAST AAN DE KLEINE PRODUCENTEN
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Door zich op de bedrijfsdocumenten 
te baseren hangen de auditeurs echter 
af van een weergave van de conflicten 
die niet neutraal is. De informatie die 
wordt verzameld tijdens bezoeken op 
het terrein en gesprekken met de lokale 
bevolking zouden, volgens het certifi-
ceringssysteem van de RSPO, door de 
RSPO erkende methodes moeten zijn. 
In de praktijk heeft die informatie even-
wel onvoldoende geldigheidswaarde. Uit 
een vergelijking tussen de bewijzen van 
het bedrijf en die van de lokale gemeen-
schappen blijkt vaak dat een gebrek aan 
‘bewijzen’ – met andere woorden aan 
documenten – bij de lokale bevolking 
tegenover een massa documenten bij  
de bedrijven staat.88 

Van hun kant heeft de lokale bevol-
king vaak een band met het land die niet 
in officiële documenten geformaliseerd 
is. Het systeem dat de teams van audi-
teurs toepassen, houdt echter onvol-
doende rekening met de plaatselijke en 
‘familiaire’ merktekens die de stevige 
band tussen de boer en zijn omgeving 
bewijzen. De boeren hebben immers 
geen certificaat, maar ze beschikken wel 
over andere bewijzen dat het land dat de 
bedrijven innemen aan hen toebehoort, 
zoals de bomen, planten, hutten of de 
voorouderlijke grafzerken waarvan de 
restanten nog zichtbaar zijn. De bescher-
ming van de land- en gewoonterechten 
en het recht op een veilige toegang tot 
het land voor de kleine producenten 
zijn nochtans rechten die in de inter-
nationale normen89 en in de grondwet 
van verschillende producerende landen 
erkend worden. In de praktijk halen de 
formele aanspraken van de bedrijven, die 
meestal met medeweten van de lokale 
en nationale elite zijn afgesloten, en de 
andere documenten die de auditeurs 
verzamelden het van de bewijzen van  
de lokale bevolking.90 

3.3.3. Klachten en sancties

Eind 2008 verwelkomden de activis-
ten van Greenpeace de eerste lading 
RSPO-gecertificeerde palmolie in Rotter-
dam. Bij hun actie hoorde een rapport 
onder de titel “United Plantations certi-
fied despite gross violations of RSPO 
Standards”. Het rapport toont aan  
dat het eerste RSPO-certificaat werd 
toegekend aan een Maleisisch filiaal  
van United Plantations, ook al bleef het 
in de andere filialen in Indonesië busi
ness as usual, in tegenspraak met de  
eis in de clausule inzake partial certi
fication (zie § 3.3). Dat rapport was  
pas het begin van de protestgolf die  
bij de uitgifte van de RSPO-certificaten 
zou volgen.91 

Van bij de aanvang toonde de 
RSPO zich bijzonder terughoudend om 
zijn leden die de norm niet naleven te 
bestraffen. Het probleem om sancties 
op te leggen schuilt in de vrijwillige aard 
van het lidmaatschap. De RSPO wordt 
geconfronteerd met een tweevoudige 
vereiste: enerzijds zijn mainstream aard 
en anderzijds zijn geloofwaardigheid. 
Indien de RSPO te strenge criteria en te 
zware sancties goedkeurt, dreigt hij zijn 
ledenaantal te zien dalen en bijgevolg 
ook het aandeel van gecertificeerde 
palmolie op de markt. Mocht dit initiatief 
anderzijds aan geloofwaardigheid verlie-
zen, dan wordt daardoor de bestaans-

reden van de RSPO als organisatie die 
duurzame ontwikkeling wil bevorderen 
tenietgedaan.92 

Sinds 2011 heeft de RSPO toch 
enkele sancties opgelegd. Die sancties 
kwamen er na verhoogde druk vanwege 
lokale en internationale activistennet-
werken. Het geval van de RSPO onder-
streept het belang van de watchdog 
networks die als controleur optreden 
daar waar de certificeringsinstellingen 
hun taak niet vervullen. In dat opzicht 
is de analyse van de acties van het 
netwerk Palm Oil Monitoring Initiative 
(POMI) (zie kader 6) verhelderend.  
Enerzijds richten deze netwerken zich  
op de reputatie van de bedrijven en  
van de RSPO door kritische rapporten 
te publiceren en protestcampagnes te 
organiseren. Zo oefenen zij macht uit 
over de bedrijven – die kwetsbaar zijn 
als het over hun imago gaat – en op de 
RSPO – voor wie geloofwaardigheid 
cruciaal is. Anderzijds stellen deze 
netwerken dossiers met solide bewijzen 
samen. Door een brede waaier aan  
gegevens te verzamelen, gaande van 
juridische documenten tot satelliet-
beelden, leveren zij bewijsvormen die 
zichtbaar en overdraagbaar zijn. Met  
hun campagnes en klachtendossiers 
richten deze netwerken zich echter 
slechts op bepaalde strategische ge-
vallen. Zij hebben niet de taak noch de 
noodzakelijke middelen om die aanpak 
uit te breiden naar alle RSPO-gecertifi-
ceerde filialen. 

De uiterst problematische kwestie 
van de sanctionering brengt de doeltref-
fendheid van de RSPO-norm groten-
deels in gevaar. Als vrijwillige vereniging 
heeft de RSPO het moeilijk om tot 
sancties over te gaan, vooral omdat die 
tot een aanzienlijke daling van zijn leden-
aantal kunnen leiden. De verschillende 
klachten tonen aan dat de antwoorden, 
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De Maleisische groep 
IOI, een belangrijke speler 
in de palmoliesector, was 
het doelwit van tal van 
aanklagende rapporten93 
en van twee formele 
klachten gericht aan de 
RSPO. De eerste daarvan 
werd bij de RSPO inge-
diend als gevolg van het 
werk van internationale 
en lokale organisaties die 
zich onder de naam Palm 
Oil Monitoring Initiative 
(POMI) hadden verenigd.

Het netwerk POMI 
werd opgericht in 2007 
en heeft tot doel de 
RSPO als een platform 
aan te wenden waarmee 
de praktijken van de 
bedrijven aan de kaak 
kunnen worden gesteld 
en om die bedrijven te 
dwingen met de ngo’s 
en lokale gemeenschap-
pen te dialogeren en 
onderhandelen. Net 
daarom richtte POMI zijn 
aandacht op een aantal 
conflictzaken, waaronder 
de alom bekende en 
goed gedocumenteerde 
zaak van IOI tegen de ge-
meenschappen van Long 
Teran Kanan (LTK) in de 
deelstaat Sarawak (Malei-
sië). In maart 2010 werd 
de klacht naar de RSPO 
gestuurd, ondersteund 
door diverse bijlagen 
waaronder rapporten over 
de conflicten van de ge-
meenschappen van LTK94 

en over de activiteiten 
van een ander filiaal van 
de groep in het district 

Ketapang (West-Kaliman-
tan in Indonesië).95 

Als reactie op die 
klacht, en ondanks de 
terughoudendheid tot dan 
toe om sancties op te leg-
gen, verklaarde de RSPO 
in 2011 dat de onder-
neming IOI in overtreding 
was met de gedragscode 
en met clausule 4.2.4 
van het certificeringssys-
teem (partial certification 
requirement). Als gevolg 
daarvan werden de certi-
ficeringsprocedures van 
alle entiteiten van de IOI-
groep met onmiddellijke 
ingang opgeschort. Deze 
beslissing was gebaseerd 
op het landconflict met 
de gemeenschappen van 
Sarawak en niet op de 
aanklachten tegen het fili-
aal in Ketapang waarover 
de RSPO het volgende 
verklaarde: “there is 
insufficient evidence to 
prove that HCV areas 
were deliberately cleared 
by IOI”96.

Na die sanctie nam  
IOI deel aan een bemid-
delingsproces, wat het 
bedrijf de opheffing van 
de sanctie opleverde. 
Het Complaint Panel 
er kende “de inspannin-
gen die werden geleverd 
en de uitdagingen die 
werden aangegaan door 
de verschillende partijen 
om tot een oplossing van 
het conflict te komen”97. 
Sindsdien is het conflict 
nog steeds aan de gang 

en is het trage verloop 
van het proces aan tal 
van gebeurtenissen toe te 
schrijven, onder meer: IOI 
dat het principe van de 
FPIC verwerpt op grond 
van een besluit van het 
Hof van Beroep in zijn 
voordeel; een bemidde-
lingsproces dat uitein-
delijk door de deelstaat 
Sarawak wordt gevoerd; 
een klacht van de lokale 
gemeenschappen over 
het bemiddelingsproces 
gericht aan de RSPO.

In 2015 werd een 
tweede formele klacht 
tegen de onderneming 
IOI neergelegd door 
AidEnvironment. Die 
had betrekking op de 
casus van Ketapang die 
vijf jaar voordien onthuld 
werd maar nu onder-
steund door aanvullende 
bewijzen, met name over 
de vernieling van bossen 
en veengronden. Een jaar 
later besloot de RSPO 
voor de tweede keer de 
certificeringsprocedures 
voor alle entiteiten van de 
groep op te schorten. Als 
reactie daarop beslisten 
heel wat bedrijven – onder 
meer Unilever, Mars, Her-
shey’s, Kellogg’s, Dunkin’ 
Brands, Nestle en Ferrero 
– hun bevoorrading bij IOI 
stop te zetten. IOI startte 
toen een rechtszaak tegen 
de RSPO, die het na 
enkele maanden stillegde. 
In augustus 2016 hief de 
RSPO de opschorting 
op als gevolg van nieuwe 

verbintenissen die IOI had 
aangekondigd.98 Daarna 
voerde de RSPO een 
controle op het terrein uit. 
Als gevolg daarvan wer-
den nieuwe aanbevelingen 
geformuleerd en moet 
IOI nu rapporten over 
de geboekte voortgang 
indienen. 

De klachten tegen IOI 
behoren tot de weinige 
procedures die tot sanc-
ties vanwege de RSPO 
hebben geleid. In dit 
verband kunnen we ver-
schillende bedenkingen 
formuleren. In de eerste 
plaats was dit resultaat 
mogelijk dankzij de grote 
inzet van de activistennet-
werken die de monitoring 
op zich namen daar waar 
de certificeringsinstel-
lingen het niet naleven 
van de norm niet hadden 
aangestipt. Ten tweede 
verloopt het proces om 
tot een oplossing te 
komen zeer traag en laten 
concrete resultaten nog 
steeds op zich wachten. In 
het geval van het landcon-
flict is tot nu toe nog geen 
oplossing gevonden. In 
het geval van het filiaal in 
Ketapang nam de RSPO 
de feiten die in 2010 
werden aangekaart in een 
rapport van Friends of the 
Earth pas 5 jaar later in 
aanmerking. Het opheffen 
van de sanctie tegen IOI 
is gebaseerd op nieuwe 
engagementen waarvan 
we nog niet weten of ze 
zullen worden uitgevoerd.

KADER 6

DE SANCTIES TEGEN IOI  
EN DE ROL VAN DE ‘WATCHDOG NETWORKS’
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zelfs onder grote druk vanwege de 
transnationale netwerken, er slechts 
uiterst langzaam komen en dat ze zelden 
– en slechts voor korte periodes – tot 
sancties leiden zoals het opschorten 
van de certificeringsprocedure of van de 
hoedanigheid als RSPO-lid. Hoewel de 
RSPO dus een van zijn vooropgestelde 
doelstellingen realiseerde door uit te 
groeien tot een mainstream initiatief dat 
een groot deel van de palmoliesector 
verenigt, neemt dat niet weg dat De 
Rondetafel zeer zwak blijft scoren op het 
vlak van normconformiteit bij zijn leden. 

3.4. – Traceerbaarheid van de 
toeleveringsketens: een moeilijke 
transparantie

De traceerbaarheid van palmolie 
doorheen de toeleveringsketen is van 
essentieel belang om de transparantie 
tegenover de consument te waarborgen. 
De RSPO stelt vier verschillende certifi-
ceringsmogelijkheden voor in stijgende 
volgorde van complexiteit en strengheid: 
Book & Claim (B&C), Mass Balance 
(MB), Segregation (S) en Identity  
Preserved (IP).
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1. Book & Claim  
Voor de mogelijkheid Book & Claim 
werd een virtueel platform (Green 
Palm) opgericht waar producenten 
met een overaanbod aan gecertifi-
ceerde palmolie in contact kunnen 
komen met niet-gecertificeerde pro-
ducenten, handelaars of verwerkers 
die hun gebruik van gewone palmolie 
evenwel willen ‘compenseren’ via een 
uitwisselingssysteem van certifica-
ten. Het platform staat daarbij toe 
dat een partij die zijn overschot aan 
certificaten verkoopt aan een andere 
partij op zijn beurt kan genieten van 
een RSPO-certificering zonder dat 
er effectief RSPO-gecertificeerde 
palmolie aanwezig is in het eindpro-
duct. Het eindproduct mag echter 
geen ‘RSPO’-label dragen, maar wel 
het etiket ‘Green Palm’. Daarnaast 
mogen de duurzaamheidseisen op 
de verpakking niet verder gaan dan 
de vermelding: “draagt bij tot de pro-
ductie van gecertificeerde duurzame 
palmolie”. Dit model is momenteel,  
en veruit, het meest gebruikte cer-
tificeringsmechanisme, hoewel het 
oorspronkelijk werd uitgewerkt als 
overbrugging naar andere, strengere 
traceerbaarheidsmodellen. 

 
  2. Mass Balance  
In het Mass Balance-model kopen de 
bedrijven daadwerkelijk gecertificeerde 
palmolie aan, maar het is toegestaan 
de gecertificeerde palmolie te vermen-
gen met gewone (niet-gecertificeerde) 
palmolie doorheen de hele toeleverings-
keten. Volgens deze optie is het altijd mo-
gelijk dat het eindproduct fysiek slechts 
weinig of geen gecertificeerde palmolie 
bevat. Niettemin ziet de RSPO erop toe 

dat het volume aan MB-palmolie in een 
eindproduct overeenstemt met een gelijk 
volume aan gecertificeerde palmolie aan 
het begin van de keten. De toegestane 
verklaringen inzake duurzaamheid op de 
verpakking van het eindproduct zijn be-
perkt tot “ondersteunt de productie van 
duurzame palmolie, gecertificeerd door 
de RSPO”. In dit geval mag het eindpro-
duct het RSPO-etiket dragen, maar enkel 
met de vermelding “gemengd”. 

1.

2.
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3. Segregated  
In het derde certificeringsmodel Segre
gated worden de gecertificeerde pal-
molie en de palmolie uit gewone bronnen 
doorheen de hele toeleveringsketen strikt 
van elkaar gescheiden gehouden. De 
palmolie uit verschillende gecertificeerde 
bronnen kan aan het begin van de keten 
worden gemengd. Zo zal het eindproduct 
dus gecertificeerde palmolie bevatten 
die uit diverse gecertificeerde plantages 
afkomstig is. De gebruikte palmolie is 
doorheen de hele keten traceerbaar, tot 
in de fabriek of de persinstallatie, maar 
niet tot bij de afzonderlijke plantage. In 
dat geval staat op het etiket “dit product 
bevat duurzame gecertificeerde palmolie”.

 
Momenteel wordt de overgrote 
meerderheid van de RSPOpalm
olie geleverd volgens het meest 
soepele ‘book & claim’systeem. 
Dit systeem kan de consument niet 
garanderen dat de palmolie in het 
product daadwerkelijk duurzaam 
werd geproduceerd en kan nog 
minder de exacte oorsprong van 
de plantage aanwijzen. Bovendien 
doet de verscheidenheid aan voor
gestelde modules bij de consu
menten de verwarring alleen maar 
toenemen, voor wie het vrijwel 
onmogelijk is nog wijs te geraken 
uit de verschillende etiketten en 
aanduidingen. 

  4. Identity Preserved  
In het laatste en strengste model Identity  
Preserved kan de palmolie tot in de afzon - 
derlijke plantage worden getraceerd. De 
gebruikte olie wordt immers ook gescheiden 
van de andere gecertificeerde bronnen. 
Daardoor kan de eindconsument de recht- 

3.

4.

Bron: www.rspo.org/certification/supply-chains

streekse oorsprong kennen van de palm-
olie die in het eindproduct is gebruikt. 
Als palmolie van het type Segregation of 
Identity Preserved wordt gebruikt, moet de  
verpakking van het eindproduct het RSPO- 
etiket dragen met de vermelding: “Dit  
product bevat gecertificeerde palmolie”.
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Het is zeer belangrijk 
om aandacht te be-
steden aan de situatie 
in België, gelet op zijn 
hoog importpercen- 
tage per inwoner (zie  
§ 1.1) en op de rol van 
draaischijf die het met 
zijn havenfaciliteiten 
speelt. De Belgische 
Alliantie voor Duurzame 
Palmolie (Belgian Al-
liance for Sustainable 
Palm Oil - BASP) werd 
in 2012 opgericht. In een 
charter dat in november 
2014 werd ondertekend99, 
verbinden de leden van 
de BASP zich ertoe de 
Belgische markt om  
te vormen tot een duur-
zame palmoliemarkt. 

De BASP streeft twee doelstellingen 
na: 1) de transitie naar duurzame palmolie 
zoals bepaald in het pact; 2) objectieve 
en transparante communicatie over de 
verschillende aspecten inzake palmolie. De 
duurzaamheidsdoelstelling wordt als volgt 
geformuleerd: “De leden van de Belgische 
Alliantie engageren zich om ervoor te 
zorgen dat tegen 2020 alle voedingspro
ducten die ze produceren waarin palmolie 
verwerkt [is], die finaal bedoeld zijn voor 
de Belgische markt enkel en alleen maar 
duurzame palmolie bevatten. Een eerste 

stap is dat zij voor die producten tegen 
einde 2015 enkel en alleen RSPOgecer
tificeerde palmolie op de Belgische markt 
gebruiken”100.

Na een persconferentie eind 2015 
kondigden de leden van de BASP aan dat 
de tussentijdse doelstelling bereikt was en 
de media meldden dat “de doelstelling om 
100% gecertificeerde ‘duurzame’ palmolie 
te gebruiken gerealiseerd is in België”101. 
Om de draagwijdte van een dergelijke 
uitspraak en van de engagementen van de 
BASP te beoordelen, moeten we sommige 
elementen van naderbij onderzoeken:  

1) wie zijn de leden van de BASP en  
bestrijken zij de hele Belgische markt?;  
2) welke engagementen gaan de leden echt 
aan en wat is hun definitie van duurzaam-
heid?; 3) welke mechanismen heeft de 
alliantie ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
haar leden de engagementen nakomen? 

4.1. – De leden van de alliantie

De alliantie bestaat uit verschillende 
federaties van de voedingsindustrie en 
negen ondernemingen uit de palmolie-
sector die actief zijn op de Belgische 
markt (zie kader 7). 

De ondernemingen die tot de BASP behoren zijn:
• Aigremont,
• Ferrero, 
• Lotus Bakeries, 
• Natra Malle, 
• Puratos, 
• Royale Lacroix, 
• SIPEF, 
• Unilever,
• Vandemoortele.

De federaties die deel uitmaken van de alliantie zijn:
• Choprabisco, de Koninklijke Belgische Vereniging van de  

Biscuit, Chocolade, Praline en Suikergoedindustrie, 
• FEVIA, de Federatie van de voedingsindustrie, 
• FGBB, de Federatie van Grote Bakkerijen van België,
• LIPROBEL (Lipids and Proteins Belgium), de Federatie van  

Belgische Fabrikanten van vetten en oliën, 
• UNIFA, vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van 

producten voor bakkers, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders.
Geassocieerd lid:

• DETIC, de BelgischLuxemburgse vereniging van producenten  
en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, 
lijmen en mastieken, biociden en aerosol, heeft zich bij de allian
tie aangesloten om haar in haar doelstellingen te ondersteunen.

KADER 7

DE LEDEN VAN DE BASP
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Wij hebben een 
sample van bedrijven 
onderzocht die lid zijn van 
FEVIA om na te gaan of 
zij 100% RSPO-gecertifi-
ceerde palmolie gebruik-
ten. Onze analyse focuste 
zich op de verwerkers en 
leveranciers van plantaar-
dige oliën en vetten. Deze 
bedrijven nemen immers 

een centrale plaats in bin-
nen de toeleveringsketen 
van palmolie. Zij leveren 
de verwerkte oliën of 
vetten aan de fabrikan-
ten van eindproducten, 
zoals de fabrikanten van 
kant-en-klare maaltijden, 
brood- en banketbakke-
rijen, restaurantketens of 
catering. Uit onze analyse 

blijkt dat verschillende 
van die bedrijven nog 
maar een klein percenta-
ge aan RSPO-gecertifi-
ceerde palmolie gebrui-
ken op de Belgische en/
of Europese markt. Dat 
is bijvoorbeeld het geval 
voor de ondernemin-
gen Wouters NV, AAK 
Belgium, Aveno NV en 

Corman SA.106 Aangezien 
deze ondernemingen aan 
een groot aantal fabrikan-
ten van eindproducten 
leveren, mag hieruit 
worden geconcludeerd 
dat momenteel nog een 
aanzienlijke hoeveelheid 
niet-gecertificeerde 
palmolie op de Belgische 
markt in omloop is. 

KADER 8

NIET-GECERTIFICEERDE PALMOLIE OP DE BELGISCHE MARKT

106 Onze analyse baseert zich op de rapporten die deze ondernemingen jaarlijks overmaken aan de RSPO. Bron: RSPO 
(2016), « Annual Communications of Progress » http://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/s.a.%20aigremont%20
nv-ACOP2016.pdf (geraadpleegd op 20/10/2017):
• Wouters NV is gevestigd in België en is actief in 13 andere landen. Het verklaart dat slechts 10% van de in Europa 

verkochte palmolie RSPO-gecertificeerd is (2016): http://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/wouters%20n.v.-
ACOP2016.pdf

• Corman SA is gevestigd in België en is actief in België en in 14 andere landen. Het verklaart dat slechts 20% van de in 
Europa verkochte palmolie RSPO-gecertificeerd is (2016): http://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/corman%20
s.a.-ACOP2016.pdf 

• Aveno NV is gevestigd in België. Het is sinds 2017 lid van de RSPO. De gegevens over zijn verkoop van RSPO-palmolie 
zijn nog niet beschikbaar, maar op de website van de RSPO verklaart de onderneming dat “we will still have ‘conventio-
nal’ palm oil on site for those customers who do not want to pay extra for RSPO palm oil”. 

• AAK Belgium NV is het Belgische filiaal van de Zweedse groep AAK AB, een van de wereldleiders voor de levering 
van plantaardige oliën en vetten. De groep AAK AB verklaart dat slechts 50% van de in Europa verkochte palmolie 
RSPO-gecertificeerd is (2016): http://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/aak%20ab-ACOP2016.pdf  
De gegevens van AAK Belgium NV zijn niet beschikbaar.

   De gegevens van de jaarverslagen van de RSPO hebben betrekking op de Europese markt. Wij namen contact op met 
die bedrijven om meer bijzonderheden te vragen over de exacte cijfers inzake RSPO-gecertificeerde palmolie die op de 
Belgische markt wordt verkocht. Geen enkele van de gecontacteerde bedrijven wou ons die bijzonderheden geven. Gelet 
op het lage percentage aan gecertificeerde olie (tussen 10% en 50%) mag redelijkerwijs worden aangenomen dat ze 
niet-gecertificeerde olie op de Belgische markt brengen. 

 
Enkel de voedingssector 

is binnen de BASP 
engagementen aangegaan

Vooreerst willen we aanstippen dat 
binnen de BASP enkel de voedingssec-
tor engagementen is aangegaan.102 De 
transportsector (biobrandstoffen) is niet 
vertegenwoordigd. De laatste jaren is 
het evenwel vooral deze sector die de 
palmolieconsumptie in Europa en België 
omhoog stuwt. De hoeveelheid palmolie 
die als biodiesel wordt gebruikt, is in Bel-
gië sinds 2011 verdrievoudigd. In 2016 
bedroeg dit 50.000 ton (56.000 m3), 

hetzij 11% (volume) van de verbruikte 
dieselolie.103 De cosmeticasector (via 
de federatie DETIC) heeft zich bij de 
alliantie aangesloten maar zonder door 
de duurzaamheidsdoelstellingen te zijn 
gebonden. Het gebrek aan engagement 
van de nonfood-industrie, goed voor 
meer dan een derde van de Belgische 
palmoliemarkt104, roept dus twijfels op als 
we spreken over een 100% duurzame 
Belgische markt. 

Binnen de voedingssector valt de 
afwezigheid van COMEOS op, de fede-
ratie van handelszaken, restaurant ketens 
en cateringbedrijven. Deze sector is 
nochtans zeer belangrijk om bij de consu-
ment duurzame palmolie te promoten. De 

meeste supermarktketens die in België 
actief zijn, brengen immers producten 
met palmolie op de markt, meer bepaald 
voor hun eigen merken. Sommige van 
die ketens stellen zich overigens voor als 
voorvechters van duurzame palmolie en 
zijn actief lid van de RSPO. Het is dus 
opmerkelijk dat COMEOS geen lid is  
van de alliantie en dat de grote merken 
niet als individueel lid tot de alliantie 
wilden toetreden.

Wanneer we het charter aandachtig 
lezen, komt ook een verschil in omvang 
tot uiting tussen de engagementen van 
de ondertekenende bedrijven enerzijds 
en van de federaties anderzijds. Terwijl 
de bedrijven rechtstreeks gebonden zijn 
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door de engagementen in het charter, be-
perken de federaties hun engagement tot 
het “motiveren, sensibiliseren en informe
ren van hun leden om de doelstellingen 
van de alliantie te bereiken”.105 Het lijkt 
immers logisch dat de voedingsfederaties 
hun leden niet kunnen verplichten om 
de engagementen van de alliantie na te 
komen. Het staat de bedrijven dus vrij om 
al dan niet in te stemmen met de engage-
menten inzake duurzaamheid. Dankzij een 
analyse van een sample van bedrijven kan 
trouwens worden bevestigd dat bedrijven 
uit de voedingsindustrie nog palmolie  
op de markt brengen die niet door de 
RSPO is gecertificeerd (zie kader 8). Al 
met al hebben dus enkel de negen onder-
tekenende bedrijven zich er rechtstreeks 
toe verbonden om de in het charter  
vastgelegde duurzaamheidscriteria na  
te leven.

We willen ook beklemtonen dat een  
belangrijke sector slechts matig vertegen-
woordigd is wanneer het over de duur-
zaamheid van palmolie gaat, namelijk 

de Belgische agro-industriële palmolie-
ondernemingen. Wij bespreken die in de 
volgende paragraaf. 

4.2. – De Belgische agro-indus-
triële palmolieondernemingen

In België zijn verscheidene agro-in-
dustriële bedrijven voor tropische pro-
ducten gevestigd die gespecialiseerd 
zijn in de productie van palmolie. Het 
gaat meer bepaald om 4 grote groepen: 
SIPEF (Société Internationale de Plan-
tations et de Finance), SIAT (Société 
d’Investissement pour l’Agriculture 

Tropicale), SOCFIN Group (Société 
Financière des Caoutchoucs) en  
FERONIA. Die ondernemingen  
hebben hun hoofdkantoor in België 
(SIPEF, SIAT) of beheren een deel van 
hun operationele activiteiten vanuit 
België (SOCFIN, FERONIA). Tot nu toe 
heeft enkel het bedrijf SIPEF zich binnen 
de BASP geëngageerd.107 Die partici-
patie is trouwens veeleer van morele 
waarde, aangezien de engagementen  
van de BASP vooral betrekking hebben 
op de eindproducten bestemd voor de 
Belgische markt en niet rechtstreeks  
op de palmolieproducenten. De agro- 
industriële bedrijven dragen nochtans 
een zeer grote verantwoordelijkheid in 
de duurzaamheid van palmolie.

 
Al met al hebben enkel de 

negen ondertekenende 
bedrijven zich er rechtstreeks 

toe verbonden om de in 
het charter vastgelegde 

duurzaamheidscriteria na  
te leven
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NAAM 

 
SIPEF

SIAT

SOCFIN

FERONIA

BESCHRIJVING

 
SIPEF (Société Internationale de Plantations et de 
Finance) is een Belgische agro-industriële groep ge-
creëerd in 1919. SIPEF is beursgenoteerd op Euronext 
(Brussel). De hoofdaandeelhouder is de financiële 
holding Ackermans & Van Haaren, die 30,25% van de 
aandelen heeft. SIPEF is gespecialiseerd in het beheer 
van grootschalige industriële plantages van palmolie 
en rubber (en bijkomstig ook thee en bananen).

SIAT (Société d’Investissement pour l’Agriculture 
Tropicale) is een groep gespecialiseerd in het telen 
en het beheer van grootschalige industriële plantages 
van palmolie en rubber.

SOCFIN (Société Financière des Caoutchoucs) is een 
agro-industriële groep opgericht in 1909 door de Belg 
Adrien Hallet, die plantages ontwikkelde in Belgisch 
Congo en Indochina. De groep is gespecialiseerd 
in het telen van palmolie en rubber. Vandaag wordt 
de groep gecontroleerd door 2 zakenmannen: de 
Belg Hubert Fabri (54% van de aandelen) en de 
Fransman Vincent Bolloré (39% van de aandelen). De 
groep is een belangrijke multinational geworden met 
maatschappelijke zetel in Luxemburg en verschil-
lende dochterondernemingen (België, Luxemburg, 
Zwitser land) die tientallen plantages beheren in Afrika 
en Azië. 

Feronia Inc is een Canadese onderneming, die beurs-
genoteerd is op de beurs van Toronto. Ze is actief in 
DR Congo, waar ze in 2009 oude en verlaten plantages 
van Unilever heeft overgekocht, via de onderneming 
Plantations et Huilières du Congo (PHC). Sinds 2013 
zijn de hoofdaandeelhouders van Feronia verschillen de 
Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. 
Zij hebben geleidelijk aan hun investering in Feronia 
opgedreven om de onderneming van het faillissement 
te redden en de duurzame ontwikkeling van haar 
activiteiten te ondersteunen. Bio Invest, de Belgische 
Investeringsmaatschappij heeft 11 miljoen euro 
geleend aan Feronia in 2015. Om aan de eisen van 
Bio Invest te voldoen heeft Feronia haar operationele 
beheersmaatschappij geherlokaliseerd van de Kaaiman-
eilanden naar België. 

GECONTROLEERDE OPPERVLAKTEN / PLANTAGES

 
De groep vermeldt nergens de totale 
hoeveelheid oppervlakte die zij beheert. 
De eigen plantages van de groep beslaan 
echter 69.438 hectare (waarvan 60.636 
voor palmolie) 

De groep controleert 239.786 hectare 
land. De plantages van de groep beslaan 
62.000 hectare (waarvan 39.786 voor 
palmolie)

SOCFIN controleert 400.000 hectare 
land. De plantages voor palmolie beslaan 
ongeveer 124.495 hectare. 

Feronia controleert 101.455 hectare land 
in DR Congo. Het is de bedoeling om tot 
30.000 hectare daarvan te beplanten met 
oliepalmen.  

PRODUCTIE

 
297.705 ton

Niet  
beschikbaar

356.000 ton

20.700 ton

ACTIEF IN

 
Indonesië, Ivoorkust, 
Papoea-Nieuw- 
Guinea

Nigeria, Ghana, 
Gabon, Ivoorkust, 
Cambodja

– Afrika: Ghana, 
Liberia, Ivoorkust, 
Sierra Leone, DR 
Congo, Kameroen, 
Nigeria, Sao Tomé 

– Azië: Indonesië, 
Cambodja

DR Congo

BELGISCHE PALMOLIEPRODUCENTEN

LID BASP

 
Ja

Neen

Neen

Neen
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Hoewel zij (nog) niet wedijveren 
met de Aziatische reuzen van de sector 
(Wilmar, Sime Darby, IOI, enz.), winnen 
onze bedrijven aan marktaandeel en 
breiden zij hun activiteiten uit. Zo voerde 
het bedrijf SOCFIN bijvoorbeeld tussen 
2009 en 2015 zijn aantal plantages op 
met 40%. Deze vier bedrijven verklaren 
dat zij momenteel meer dan één miljoen 
hectare aan land controleren, een opper-

vlakte die even groot is als Vlaanderen. 
En ze zijn van plan om te blijven profite-
ren van de aangekondigde groei van de 
vraag naar palmolie op de wereldmarkt 
om in de toekomst nog meer plantages 
aan te leggen. De Belgische bedrijven 
zijn overigens vrij goed gepositioneerd 
op het Afrikaanse grondgebied108 dat als 
het toekomstige Eldorado voor palmolie 
wordt voorgesteld (zie § 2.7).109 

Die uitbreidingen verlopen echter 
niet probleemloos. De vier bedrijven 
kregen al te maken met grote conflicten 
met de lokale gemeenschappen en in 
verschillende rapporten van ngo’s en 
artikels in de pers werden schendingen 
van de mensenrechten aangeklaagd.110 
Belgische ngo’s documenteerden de 
schendingen van het bedrijf SOCFIN en 
probeerden een dialoog met de  

Sinds 2011 verwierf 
Socfin Agricultural  
Company meer dan 
18.000 ha in de regio 
Malen in het zuiden van 
Sierra Leone. Van meet 
af aan klaagden de 
gemeenschappen het 
gebrek aan transparantie 
en participatie bij het 
afsluiten van grondover-
eenkomsten aan, de 
geringe compensaties, 
de slechte werkomstan-
digheden en de vervuiling 
van water en rivieren. 
Verschillende leden van 
de gemeenschappen 
verenigden zich in de ge-
meenschapsorganisatie 
MALOA om hun rechten 
te verdedigen en op te 
eisen. In 2013 legden 
zij een klacht neer bij de 
Commissie voor de Men-
senrechten van Sierra Le-
one die een bemiddeling 
over het conflict opstart-

te. Doordat SOCFIN en 
de nationale overheden 
niet meewerkten, kon 
helaas geen oplossing 
worden gevonden en is 
het conflict nog steeds 
aan de gang. 

De leden van MALOA 
van hun kant moeten  
opboksen tegen onder-
drukking en een gerech-
telijke uitputtingsslag.  
Na verschillende protest-
acties werden tientallen 
leden van MALOA 
gearresteerd en in de 
gevangenis opgesloten. 
In februari 2016, na een 
rechtszaak die meer dan 
twee jaar aansleepte, 
werden 6 leiders van 
MALOA veroordeeld  
tot 5 à 6 maanden gevan-
genisstraf of tot boetes 
van in totaal meer dan  
$ 35.000 op beschuldi-
ging van “samenzwering”, 

“opruiing” en “vernieti-
ging van 40 oliepalm-
bomen”. Misdrijven 
waarvoor zij onschuldig 
pleitten. 

Een groep van Belgi-
sche ngo’s ondersteunen 
de eisen van de gemeen-
schappen. In maart 2017 
kwam een vertegenwoor-
diger van MALOA naar 
Brussel in een poging 
een dialoog aan te gaan 
met SOCFIN. In plaats 
van de problemen toe 
te geven, stellen de be-
drijfsleiders zich tevreden 
met de verklaring dat de 
beschuldigingen van de 
ngo’s “gebaseerd zijn  
op een kwaadwillige ver
vorming van de werke
lijkheid of, erger nog, op 
complete fabels” en wei-
geren zij elke dialoog met 
de vertegenwoordigers 
van de gemeenschappen 

die zij als “recidivisten” 
bestempelen.112 

Bij een ander geval 
in Kameroen dienden 
lokale en internationale 
verenigingen een klacht 
in tegen SOCFIN  
wegens schending van 
de OESO-richtlijnen voor 
multinationale onder-
nemingen.113 Het Con-
tactpunt van de OESO 
erkende de tekortkomin-
gen van SOCFIN en 
probeerde de onderhan-
delingen met de aankla-
gers over een actieplan 
te vergemakkelijken. Na 
een procedureslag van 
meer dan 7 jaar was het 
Contactpunt uiteindelijk 
verplicht de handdoek in 
de ring te gooien omdat 
SOCFIN weigerde het 
actieplan uit te voeren.114 

KADER 9

SOCFIN – LANDROOF EN LOKALE CONFLICTEN  
IN SIERRA LEONE111
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gemeenschappen te vergemakkelijken,  
tot nu toe zonder echt succes (zie  
kader 9). Het is jammer dat de BASP 
geen belangrijkere plaats toekent aan  
de Belgische palmolieproducenten om 
hun praktijken te verbeteren. 

 4.3. – De BASP en duurzaamheid 

4.3.1. Definitie van duurzaamheid

Zoals eerder in dit rapport werd uit  - 
gelegd, legt het charter duurzaamheid-
sengagementen in twee stappen vast:

• Vanaf 2015 enkel RSPO-gecerti-
ficeerde palmolie gebruiken op de 
Belgische markt;

• Strengere duurzaamheidscriteria 
naleven tegen 2020. 

De duurzaamheidsverplichting van 
de BASP gaat dus verder dan de 
RSPO-certificering. Aangezien de 
BASP de beperkingen van die norm 
erkent, heeft het ambitieuzere duurzaam-

heidscriteria bepaald om tegen 2020 te 
bereiken. Zo hebben de ondernemingen 
die lid zijn van de BASP zich ertoe  
geëngageerd om palmolie in te kopen: 

• van bekende oorsprong en dus 
traceerbaar (volgens het model  
“gesegregeerd” of “Identity  
Preserved” van de RSPO – zie  
§ 3.4); 

• die niet bijdraagt tot ontbossing 
en die het volgende in stand 
houdt: hoogwaardige bossen 
(HVC – High Conservation Value), 
gebieden met grote koolstof-

voorraden (High Carbon Stock 
Areas – HCS), en veengronden; 

• die de uitstoot van broeikasgas-
sen vermindert door goede  
praktijken te bevorderen (zie de 
‘Best Practices’ RSPO);

• die de rechten van de werknemers  
en van de lokale bevolking en 
gemeenschappen respecteert 
en die het principe van de vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming van de gemeen-
schappen toepast;

• die de ontwikkeling van de kleine 
onafhankelijke producenten be-
vordert door ze in de toeleverings-
ketens in te schakelen.

Deze verplichtingen zien er ambitieus 
uit en verwijzen naar normen die op 
internationaal vlak ingang vinden, zoals 
de HCS-benadering die Greenpeace 
oorspronkelijk promootte. De inspanning 
tot inclusie van de kleine onafhankelijke 
producenten moet eveneens als positief 
element worden onderstreept. 

Toch blijft een gebrek aan 
duidelijkheid bestaan over 

de reële reikwijdte van 
deze verplichtingen. Tot 
dusver hebben niet alle 
bedrijven die lid zijn van 
de BASP een verant-

woord bevoorradingsbe-
leid bekendgemaakt waar-
in al die criteria vervat 
zijn. Wat de traceerbaar-
heid betreft, hebben 
verschillende bedrijven 
geen gekwantificeer-
de engagementen 

meegedeeld inzake de 
inkoop van RSPO-gecer-

tificeerde palmolie van het 
type “Identity Preserved” of 

“gesegregeerd”. Bij de steun 
aan de kleine onafhankelijke 

 
De BASP heeft nog geen 
mechanisme ingevoerd  
om te controleren of de  
leden de verplichtingen 
nakomen en, zo nodig,  
het niet naleven ervan  

te bestraffen

BELGISCHE ALLIANTIE VOOR DUURZAME PALMOLIE – BASP
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producenten werden de geplande 
concrete maatregelen niet voorgesteld. 
Algemeen gesproken lijken die verschil-
lende criteria vooral aanmoedigingen en 
signalen te vormen om de bedrijven ver-
der te doen gaan dan de RSPO-criteria, 
zonder echter de uitvoeringsmodaliteiten 
nader te bepalen. De controle op de 
verplichtingen tegen 2020 zal zeker een 
grote uitdaging zijn voor de BASP om 
de geloofwaardigheid van die verplich-
tingen te waarborgen. 

4.3.2. Controlemechanisme

De BASP heeft nog geen mechanisme  
ingevoerd om te controleren of de leden 
de verplichtingen nakomen en, zo nodig, 
het niet naleven ervan te bestraffen. 
Het charter bepaalt nochtans dat de 
voedingsbedrijven die lid zijn van de 
alliantie “zich engageren om een bedrijfs-
eigen actieprogramma op te stellen en 
te publiceren of acties te ondernemen, 
met een duidelijke tijdlijn en concrete 
mijlpalen” en dat zij “actieplannen zullen 
publiceren en regelmatig transparant 
zullen rapporteren over de implementa-
tie”115. Tot dusver heeft de BASP geen 
rapport gepubliceerd over de voortgang 
die zijn leden hebben geboekt. Het 
gebrek aan transparantie maakt het bij-
gevolg moeilijk om te beoordelen of de 
Belgische bedrijven effectief de criteria 
van de BASP toepassen.

4.4. – Conclusie: de BASP, een 
progressief initiatief (... dat geen 
verandering brengt)

De BASP heeft vrij ambitieuze duur-
zaamheidscriteria bepaald die verder 
gaan dan de RSPO-certificering. Door 
die engagementen behoren de BASP- 
leden tot de meest progressieve op 
Europees niveau vergeleken met  
andere soortgelijke vrijwillige initiatieven  
(zie verder). De reikwijdte van de  

engagementen moet echter gerelati-
veerd worden als we de volgende 
beperkingen in aanmerking nemen:

• De BASP steunt vooral op de 
engagementen van de voedings-
industrie. De transportsector 
(biobrandstoffen) en de energie-
sector zijn niet vertegenwoordigd, 
ondanks hun groeiend belang 
op de palmoliemarkt. De cosme-
ticasector is betrokken bij het 
initiatief, maar is niet gebonden 
aan de verplichtingen;

• Binnen de voedingssector zijn de 
actoren uit de supermarktbranche, 
de horeca en de catering  
(COMEOS) niet vertegenwoor-
digd, ondanks hun cruciale rol  
bij de consument;

• De engagementen van de fede-
raties die lid zijn van de BASP 
zijn bedoeld om hun leden te 
informeren en te motiveren om de 
duurzaamheidscriteria na te leven, 
echter zonder hen daartoe te 
kunnen verplichten. Verschillende 
bedrijven die lid zijn van de federa-
ties blijven niet-duurzame palmolie 
op de markt brengen;

• Eén enkele agro-industriële onder-
neming die palmolie produceert 
is lid van de alliantie en zij is niet 
gebonden door de verplichtingen 
aangezien zij haar palmolie niet 
rechtstreeks op de Belgische 
markt verkoopt. Bovendien blijft 
het aantal gecertificeerde plan-
tages van de Belgische onder-
nemingen beperkt;

• De duurzaamheidsengagementen 
betreffen uitsluitend de producten 
bestemd voor de Belgische markt. 
De ondernemingen die lid zijn van 
de BASP kunnen dus nog steeds 
producten uitvoeren die niet-duur-
zame palmolie bevatten.116 Ander-
zijds zijn de duurzaamheidscriteria 

niet van toepassing op afgewerkte 
producten die door de leden  
in België worden ingevoerd en 
verdeeld. 

In het licht van die elementen is het 
opmerkelijk dat de media informatie ver-
spreiden die de consument doet denken 
dat het doel van 100% gecertificeerde 
duurzame palmolie in België is bereikt.

Door het gebrek aan informatie en 
transparantie over hoe de bedrijven 
die lid zijn van de alliantie de extra 
duurzaamheidsengagementen tegen 
2020 willen uitvoeren, is het bovendien 
moeilijk om de geboekte voortgang te 
beoordelen. En er is geen controle- en 
bestraffingsmechanisme ingeval de 
verplichtingen niet worden nagekomen. 
Net als bij de RSPO zijn de verant-
woordingsmechanismen nog steeds 
onvoldoende ontwikkeld en spitst de 
alliantie zijn inspanningen meer toe op 
de communicatie met het publiek. 
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De Belgische Alliantie 
voor Duurzame Palmolie 
is geen alleenstaand 
initiatief op Europees 
niveau. Er zijn nog alli-
anties ontstaan in Dene-
marken, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, 
Noorwegen, Zweden, 
Nederland, Italië en 
Duitsland (zie vergelij-
kende tabel, p. 42). Net 
als de Belgische alliantie 
gingen de meeste van 
deze ‘nationale engage-
menten’ (National 
Commitments) uit van 
de private sector en in 
sommige gevallen van 
overheidsinstanties. Zij 
streven er allemaal naar 
om de palmoliemarkt  
te veranderen en tot 
100% duurzame palm-
olie te komen. 

5.1. – Toename van het aantal vrij-
willige initiatieven op Europees 
en internationaal niveau

Hun engagementen zijn echter niet 
eenvormig, meer bepaald inzake de 
betrokken sectoren en de criteria die 
worden gehanteerd om de duurzaam-
heid van palmolie te bepalen. Zo leggen 

de Belgische en Franse initiatieven 
ambitieuzere duurzaamheidscriteria vast 
dan de andere allianties. Zij hebben 
echter enkel betrekking op de sector van 
de voedingsindustrie. Daarentegen werd 
de “UK statement on sustainable palm 
oil” ondertekend door de overheid en de 
meeste sectoren die palmolie gebruiken. 
Het engagement van laatstgenoemden 
is echter beperkt tot het gebruik van 
RSPO-gecertificeerde palmolie. 

In een verklaring die in december 
2015 in Amsterdam werd ondertekend, 
verbinden verschillende nationale allian-
ties en federaties uit de voedingsindus-
trie zich ertoe de verandering te steunen 
naar een toeleveringsketen met 100% 
duurzame palmolie in Europa tegen 
2020. Dit engagement van de private 
sector kreeg de steun van verschillende 
Europese landen die de Verklaring van 
Amsterdam “Towards Eliminating De
forestation from Agricultural Commodity  
Chains with European Countries” 
ondertekenden. De zes ondertekenen-
de landen zijn Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Noorwegen 
en het Verenigd Koninkrijk. Dit is hun 
belangrijkste boodschap: “Wij zien de 
noodzaak in om ontbossing verbonden 
aan de handel in agrarische grondstof-
fen met onze landen te beëindigen en 
– als Europese landen en lidstaten van 
de Europese Unie – nemen wij er kennis 
van en verklaren wij onze steun aan de 
private sector en de overheidsinitiatieven 

die naar stopzetting van de ontbossing 
streven tegen 2020”. De ondertekenen-
de partijen stellen deze doelstelling voor 
als een juridisch niet-bindende politieke 
intentie met als doel de private sector te 
steunen in zijn inspanningen om ontbos-
sing uit zijn toeleveringsketens te weren.

Wij merken eveneens op dat er be-
paalde initiatieven op Europees niveau 
ontstaan, zoals de Europese Alliantie 
voor Duurzame Palmolie (European 
Palm Oil Association – EPOA) – waarin 
vooral raffinadeurs verenigd zijn – en 
de European Sustainable Palm Oil 
Advocacy Group (ESPOAG) – een 
vereniging van Europese federaties uit 
de levensmiddelenindustrie. In beide ge-
vallen hebben die initiatieven tot doel het 
gebruik van duurzame palmolie bij hun 
leden te bevorderen en “wetenschap-
pelijke en objectieve feiten en cijfers 
over de milieu- en voedingsaspecten  
en functionele aspecten” van palmolie  
te verstrekken. 

Tot slot dienen wij nog een reeks 
labels en certificeringsmechanismen te 
vermelden die zich parallel aan die van 
de RSPO ontwikkelen: bio-palmolie; 
de certificering fairtrade; Rainforest 
Alliance; High Carbon Stock Approach 
(HCSA). Die labels worden gepromoot 
door de ngo’s en willen de zwakke 
punten van het RSPO-model verbeteren 
en hogere normen hanteren inzake het 
milieu, de steun aan de kleine producen-
ten of de biologische landbouw.117 

5.2. – Harmonisatie is een  
uitdaging

De toename van het aantal private  
initiatieven op Europees en internatio-
naal niveau bewijst dat de industrie 
(voornamelijk de voedingsindustrie) 
geïnteresseerd is om ten gunste van  
een duurzamere palmolie te handelen  
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LAND

 
België - Belgian 
Alliance for  
Sustainable  
Palm Oil
 

Denemarken

Frankrijk – Alliance 
française pour une 
huile de palme 
durable

Duitsland - The 
German Palm Oil 
Forum (FONAP) 
 

Italië – Unione 
Italiana per l’olio di 
palma sostenibile
 
Nederland - Dutch 
Alliance on Sus-
tainable Palm Oil 
(DASPO)
 
Noorwegen

Zweden

Verenigd Koninkrijk

BETROKKEN SECTOREN

 
Voedingsindustrie

Twee initiatieven:
- distributiesector (gestart door de 

Deense kamer van koophandel)
- voedingsindustrie (Confederation  

of Danish Industry)
 
Voedingsindustrie

- voedingsindustrie 
- distributie
- cosmetica; gezondheidskundige 

verzorging van de mens 
- detergenten

Voedingsindustrie
 

- voedingsindustrie
- diervoeding
- distributie

 - voedingsindustrie 
- distributie

Twee initiatieven:
- voedingsindustrie 
- detergentenindustrie 

- producenten en verdelers van olie
- voedings- en drankenindustrie 
- distributie
- diervoeding
- catering en hotelsector
- hernieuwbare energie
- detergentenindustrie
- gespecialiseerde chemische sectoren
- WWF en ZSL (Zoological Society of 

London)

ENGAGEMENTEN CSPO

 
Tegen 2015: 100% CSPO in de 
levensmiddelen geproduceerd door  
de leden en met de Belgische markt 
als eindbestemming
 
 

Tegen 2016: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2015: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2014: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2020: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2015: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2015: vermindering van het 
verbruik of toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie

Tegen 2015: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie voor de 
voedingsindustrie
Soortgelijk engagement voor de 
detergentensector
 
Tegen 2015: toelevering van 100% 
RSPO-gecertificeerde palmolie 

EXTRA DOELSTELLINGEN

 
Tegen 2020: de leden van de alliantie verbinden zich ertoe 
de volgende criteria te hanteren:
- traceerbaarheid
- bescherming van de HCS- en HCV-gebieden en van de 

veengronden
- vermindering van de broeikasgasemissies
- respecteren van de rechten van de werknemers en van  

de lokale bevolkingen (toepassing van het FPIC-principe)
- bevorderen van de ontwikkeling van kleine onafhankelijke 

producenten

Tegen 2018: toelevering van 100% RSPO-gecertificeerde 
palmolie van het type ‘gesegregeerd’
 

Tegen 2020: de leden van de alliantie verbinden zich ertoe 
de volgende criteria te hanteren:
- traceerbaarheid
- bescherming van de HCS- en HCV-gebieden en van de 

veengronden
- olie die niet afkomstig is van plantages die gebruikmaken 

van brandcultuur
- respecteren van de rechten van de werknemers en van de 

lokale bevolkingen (toepassing van het FPIC-principe)
- bevorderen van de ontwikkeling van kleine onafhankelijke 

producenten die bescheiden oppervlaktes gebruiken

 

Tegen 2018: toelevering van 100% RSPO-gecertificeerde 
palmolie van het type ’gesegregeerd’ en traceerbaar

NATIONALE ALLIANTIES IN EUROPA
NB: CSPO omvat volgens 4 modellen gecertificeerde palmolie en vermeldt dus niet het niveau van traceerbaarheid.
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om zo tegemoet te komen aan de 
zorgen van de burgers. Het gebrek 
aan harmonisatie tussen de Europese 
initiatieven doet echter mogelijke mede-
dingingsproblemen ontstaan, gezien de 
verscheidenheid van de criteria die per 
land worden voorgestaan. Belgische 
bedrijven die palmolie gebruiken die 
voldoet aan de BASP-criteria zijn op die 
manier mogelijkerwijs in concurrentie 
met andere bedrijven die producten naar 
België uitvoeren die voldoen aan andere 
criteria. Omgekeerd kunnen Belgische 
bedrijven die strengere criteria willen na-
leven als gevolg daarvan marktaandeel 

verliezen in andere Europese landen 
waar de bedrijven minder bindende 
verplichtingen zijn aangegaan. Wat de 
multinationals betreft, is het moeilijk voor 
te stellen dat zij uiteenlopende produc-
tieketens zouden installeren om zowel 
aan de BASP-doelstellingen als aan de 
criteria van een andere nationale alliantie 
tegemoet te komen. 

Een vrijwillige aanpak brengt beperkingen 
met zich mee zodat een wetgevend kader 
noodzakelijk is dat de ondernemingen, op 
nationaal of Europees niveau, verplicht 
een geheel van duurzaamheidscriteria 

voor palmolie na te leven. In de volgende 
paragraaf onderzoeken we de enkele 
pogingen tot bindende regelgeving die in 
die richting gaan.

 
Het gebrek aan harmonisatie 

tussen de Europese initia-
tieven doet echter mogelijke 

mededingingsproblemen 
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5.3. – Naar een bindende regel-
geving voor de palmoliesector?

5.3.1. De geldende Europese 
wetgeving 

De bestaande Europese wetgeving 
inzake de plantaardige oliën betreft 
vooral de voedselveiligheid. Alle voe-
dingsproducten die op de Europese 
markt in omloop zijn, moeten immers 
overeenstemmen met de Europese wet-
geving tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de  
levensmiddelenwetgeving.118 De Euro-
pese Unie keurde eveneens regelgeving 
goed betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten.119 
Deze regelgeving werd van toepassing 
in december 2014 en bevat de ver-
plichting om het type van gebruikte 
plantaardige olie te specificeren in de 
ingrediëntenlijst van een product. De 
vermelding “geheel gehard” of “ge-
deeltelijk gehard” moet ook worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie. Dankzij deze wetgeving 
kwam er meer transparantie inzake het 
gebruik van palmolie. Tot slot heeft ook 
de Europese richtlijn ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen120 een invloed op de Europese 
palmoliesector doordat deze olie steeds 
meer als biobrandstof wordt gebruikt. 
Deze richtlijn legt bepaalde minimale 

 
Wat de duurzaamheid van 
de palmoliesector betreft, 
bestaat er tot nu toe geen 

dwingende regelgeving 
binnen de Europese 

wetgeving
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duurzaamheidscriteria vast om te  
kunnen onderzoeken of de biobrand-
stoffen de doelstellingen inzake duur-
zame energie halen. 

Wat de duurzaamheid van de palm-
oliesector betreft, bestaat er tot nu toe 
geen dwingende regelgeving binnen 
de Europese wetgeving. Zo worden de 
sociale en ecologische effecten van  
palmolie behandeld via certificerings-
initiatieven waar de bedrijven zich al  
dan niet vrijwillig bij aansluiten.121 Er 
zijn echter pogingen om de sector te 
reguleren. Wat de Europese landen 

betreft, heeft enkel Frankrijk herhaalde-
lijk geprobeerd de sector te reguleren 
door een belasting op palmolie voor te 
stellen.122 Op het vlak van de Europese 
Unie heeft de goedkeuring van een 
resolutie over palmolie en ontbossing 
door het Europees parlement een sterk 
signaal gestuurd. Deze eerste stap ga-
randeert echter niet dat in de toekomst 
een bindende regelgeving zal worden 
goedgekeurd. 

5.3.2. De resolutie van het Euro-
pees Parlement over palmolie: 
naar regelgeving inzake de  
duurzaamheid van palmolie?

Kort na de branden die Indonesië  
in 2015 teisterden, organiseerde de 
parlementaire fractie Europees Unitair 
Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) 
een openbare hoorzitting over “Palm oil 
and rainforests: what can the EU do  
to stop deforestation?” en stelde  
nadien voor een rapport op te stellen 
over palmolie en ontbossing. Na een  
jaar van werkzaamheden in de Com-
missie Milieubeheer, Volksgezondheid 
en Voedselveiligheid werd de ontwerp-
resolutie getiteld “Palmolie en de 
ontbossing van regenwoud”123 op 4 april 
2017 voorgelegd aan het Europees Par-
lement waar zij met een grote meerder-
heid van 640 stemmen voor, 18 tegen 
en 28 onthoudingen werd aangenomen. 

Deze resolutie van het Europees 
Parlement wijst op de beperking van de 
vrijwillige aanpak en roept op tot een 
overheidsregulering van de sector. De 
resolutie “merkt op dat met betrekking 
tot de kwestie van duurzaamheid in de 
palmoliesector vrijwillige maatregelen 
en beleidslijnen niet volstaan, maar dat 
bindende regels en een verplichte cer-
tificeringsregeling noodzakelijk zijn”124. 
Daarenboven “roept de resolutie de 
Europese Unie op om een bindend  
regelgevingskader op te stellen om 
ervoor te zorgen dat alle toeleverings-

ketens kunnen worden getraceerd.”125 
Gezien het groeiend belang van de sec-
tor van de biobrandstoffen en het risico 
op ontbossing, verzoekt de resolutie 
tot slot “de Commissie maatregelen te 
treffen om het gebruik als bestanddeel 
van biobrandstoffen van plantaardige 
oliën die ontbossing in de hand werken, 
waaronder palmolie, geleidelijk af te  
bouwen, bij voorkeur tegen 2020”.126 

Deze resolutie van het Parlement 
stuurt een sterk signaal om de sector te 
reguleren. De bal ligt nu in het kamp van 
de Europese Commissie die bevoegd is 
om een dergelijk initiatief te nemen. Er 
zullen zeker verschillende elementen in 
aanmerking worden genomen voor het 
gevolg dat aan deze resolutie zal worden 
gegeven. De Commissie wacht op de 
resultaten van een studie die zij over 
palmolie en ontbossing heeft laten uit-
voeren (gepland eind 2017). Daarnaast 
onderhandelt zij momenteel over een 
vrijhandelsovereenkomst met Indonesië 
waar de discussie over de duurzaamheid 
van palmolie al centraal staat. Het zij 
overigens opgemerkt dat Indonesië en 
verschillende producerende landen in 
een brief van 27 maart 2017 een zeer 
kritische houding aannamen tegenover 
de resolutie.127 Het gevolg dat zal wor-
den gegeven aan de resolutie, die met 
een grote meerderheid werd goedge-
keurd in het Europees Parlement, staat 
bijgevolg nog helemaal niet vast. Dit 
zal een cruciale test voor de Europese 
democratie worden. 
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Tal van consumptiegoe-
deren, zowel voedings-
middelen als cosmetica, 
bevatten palmolie. Dat 
maakt van palmolie de 
meest geproduceerde  
en de meest geconsu-
meerde olie ter wereld. 
Terwijl de industrie 
beweert tegemoet te 
komen aan een aan-
houdende stijging van 
de vraag, blijven de  
rampen voor mens en 
milieu voortduren. 

De oliepalm groeit enkel in tropische  
gebieden en vormt daardoor een be-
dreiging voor de laatste hotspots voor 
biodiversiteit en regenwouden. Ont-
bossing veroorzaakt grote milieuschade 
en brengt de klimaatdoelstellingen op 
internationaal vlak in gevaar. Palmolie 
wordt ook verwerkt in biodiesel, 
dat vandaag als alternatief voor 
fossiele brandstoffen wordt 
voorgesteld maar in werkelijk-
heid meer broeikasemissies 
veroorzaakt dan fossiele 
brandstoffen. 

Bovendien wordt het 
welzijn van de lokale bevol-
kingen in de producerende 
landen er niet beter op, integen-
deel. De kleine boeren hebben het 
moeilijk om toegang te krijgen tot de 
markt en zijn gebonden aan de grote 
industrie onder slechte voorwaarden. 
Dat leidt vaak tot slechte werkomstan-

digheden, een gebrek aan autonomie 
en toenemende landconflicten. Die 
problemen die oorspronkelijk in Azië op-
doken – vooral in Indonesië en Maleisië 
waar 85% van de wereldproductie van 
palmolie vandaan komt – duiken nu ook 
op in nieuwe producerende landen in 
Latijns-Amerika en Afrika. 

De rol van België en Europa in 
deze handelsstroom mag niet worden 
onderschat. De EU is de op één na 
grootste importeur van palmolie ter 
wereld. De consumptie in Europa draagt 
rechtstreeks bij tot de problemen in de 
belangrijkste producerende landen. 

Vrijwillige initiatieven zoals de 
Rondetafel voor Duurzame Palmolie 
(RSPO) en de Belgische Alliantie voor 
Duurzame Palmolie (BASP) willen een 
antwoord bieden op het feit dat het 
maatschappelijk middenveld zich steeds 
meer bewust wordt van de problematiek. 
Dit rapport legt de vele zwakke punten 
van deze aanpak bloot.

In de eerste plaats blijven de vele 
criteria niet streng genoeg, met als 
frappant voorbeeld de ontbossing en 
de vernieling van veengronden die 
onvoldoende uitgesloten worden in de 
certificering. Die veengronden bevatten 
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grote hoeveelheden methaan, één van 
de krachtigste broeikasgassen. Hun 
vernietiging betekent dus zoveel als een 
klimaatbom. 

Het gebrek aan controle en sanctio-
nering binnen die vrijwillige initiatieven 
vormt nog een grote lacune. De ’onaf-
hankelijke’ audits blijken vaak weinig 
autonoom te zijn en houden veel te 
weinig rekening met de bezorgdheden 
van de omringende gemeenschappen. 
Inbreuken worden onvoldoende bestraft 
en ondernemingen worden zelden  
uit gesloten na klachten. Net zo  
worden de doelstellingen die de BASP 
zichzelf oplegt ondersteund door haar  
leden, maar er wordt geen toezicht  
op uitgeoefend. Tot op heden bestaat 
er geen controle- en verantwoordings-
mecha nisme voor de leden van de 
alliantie. 

Tot slot maakt het flagrante gebrek 
aan transparantie in de toeleveringske-
tens van palmolie het vrijwel onmogelijk 
om het product te traceren. Met twee 
verschillende RSPO-certificerings-me-
chanismen (Gesegregeerd en Identity 
Preserved) kan de route van palmolie 
worden gevolgd, van de plantage tot  
het eindproduct. De andere voorgestel-
de systemen kunnen de consument  

niet garanderen dat het eindproduct 
werkelijk duurzaam geproduceerde 
palmolie bevat.

Het is dus onwaar te verklaren dat 
de Belgische consument in 2017 echt 
voor een duurzaam geproduceerde 
palmolie kan kiezen. Bovendien kan de 
continue en razendsnelle toename van 
de palmolieproductie geen ‘duurzame’ 
toekomst garanderen, niet voor de pro-
ducenten noch voor de consumenten. 

Nadat alle beperkingen van die vrij-
willige initiatieven zijn vastgesteld, is het 
dus van essentieel belang om nu een 
ambitieuze regulering van de palmolie-
handel voor te stellen. De opgelopen 
vertraging heeft reeds heel wat negatie-
ve gevolgen veroorzaakt, voor zowel de 
mens als het milieu. Op het terrein wor-
den te weinig verbeteringen vastgesteld, 
terwijl de levensmiddelensector zijn pro-
ductie uitbreidt naar nieuwe gebieden 
zoals het bekken van de Congostroom, 
waar zich het op een na grootste regen-
woud ter wereld bevindt. 

België en de Europese Unie moeten 
hun verantwoordelijkheden opnemen  
op grond van hun grote aandeel in de 
mondiale consumptie van palmolie. 
Enkel een strenge wetgeving zal het 

mogelijk maken een echt duurzaam 
consumptiemodel voor te stellen dat zich 
volledig distantieert van de massale ont-
bossingen en schendingen van de men-
senrechten in de producerende landen. 
Daarom moeten duidelijke, nauwkeurige 
en eenvormige criteria worden gekozen 
om ‘duurzame palmolie’ te definiëren, en 
moeten producenten en verdelers die 
de regels overtreden worden gesanc-
tioneerd en uitgesloten. Tot slot moeten 
we het huidige agro-industriële model, 
gekenmerkt door grootschalige mono-
culturen en intrinsiek niet-duurzaam, 
ernstig in vraag stellen. Slechts met een 
breed opgezet beleid dat veranderingen 
in de Europese consumptie aanmoedigt 
en de kleinschalige landbouw onder-
steunt, kan een echt duurzame oplos-
sing worden bereikt die het milieu  
en de mens respecteert en die ook 
rekening houdt met onze eigen beper-
kingen. We moeten definitief overwegen 
om minder te produceren en beter te 
consumeren.

Het afsluitende hoofdstuk van deze 
studie zet deze denkoefening voort 
en formuleert concrete beleidsaanbe-
velingen over de rol die België en de 
Europese Unie zouden moeten spelen 
om te ijveren voor een werkelijk duur-
zame palmolie. 
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De hierna volgende aanbevelingen 
zijn gebaseerd op de internationale 
engagementen van België en de 
Europese Unie inzake de naleving 
van de fundamentele rechten, de 
strijd tegen de klimaatverandering, 
het bevorderen van de biodiversi-
teit, de strijd tegen ontbossing, en 
duurzame ontwikkeling, vooral de 
engagementen die zijn aangegaan 
in het kader van:

• de duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen van de Verenigde Naties voor 
de periode 2015-2030;

• het Akkoord van Parijs dat werd 
gesloten tijdens de Conferentie van 
de partijen bij het raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatveran-
dering (COP21);

• het verdrag inzake biologische diver-
siteit van de Verenigde Naties en van 
het protocol van Nagoya;

• de verklaring van New York inzake 
bossen (2014);

• de richtlijnen voor het beheer van 
grondeigendom, visserij en bossen 
die zijn goedgekeurd in het Commit-
tee for World Security (2012)128;

• de verklaring van de Verenigde Naties 
over de rechten van inheemse volken;

• de richtlijnen over het recht op voed-
sel (FAO, 2004).

Daarnaast keurde het Europees Par-
lement op 4 april 2017 een resolutie 
goed over palmolie en de ontbossing 
van regenwouden (2016/2222 (INI)). 
Verschillende van onze aanbevelingen 
verwijzen rechtstreeks naar die ambi-

tieuze resolutie. Waar relevant verwijzen 
wij naar de resolutietekst.

De aanbevelingen zijn gebundeld in  
4 krachtlijnen:

1. Werk een overkoepelende strategie  
op Europees niveau uit om de 
ontbossing te bestrijden en ervoor te 
zorgen dat de andere beleidslijnen 
coherent zijn met deze strategie;

2. Reguleer de palmoliesector;
3. Verminder de (over)consumptie van 

palmolie en zorg voor een transi-
tie naar voedselsoevereiniteit en 
agro-ecologische voedingssystemen;

4. Bevorder een positief ontwikkelings-
model in ontwikkelingslanden.

1. Werk een overkoepelende  
strategie op Europees niveau uit 
om de ontbossing te bestrijden  
en ervoor te zorgen dat de andere 
beleidslijnen coherent zijn met 
deze strategie

Werk een EUactieplan inzake ont
bossing en aantasting van bossen  
en een actieplan over palmolie uit 

• België moet er voor pleiten dat de 
Europese Unie haar verplichtingen 
nakomt uit het 7de Milieuactiepro-
gramma van de EU om een actieplan 
van de Unie inzake ontbossing en 
bosdegradatie uit te werken. Dat 
actieplan zou onder meer concrete 
regelgevende maatregelen moeten 
bevatten om te waarborgen dat  
geen van de toeleveringsketens en 

financiële transacties waarbij de  
EU betrokken is tot ontbossing en 
bosdegradatie leidt (zie resolutie  
Europees Parlement § 61). Die regel-
geving moet maatregelen bevatten 
die tegelijk op de vraag en het aan-
bod zijn gericht en moet gebaseerd 
zijn op de ervaring die de EU heeft 
in het reguleren in andere sectoren 
zoals de illegale visserij, conflictmine-
ralen en illegaal gekapt hout.129 

• België moet de aanbevelingen van 
het Europees Parlement over het 
uitwerken van een actieplan inzake 
palmolie ondersteunen (EP, § 61). 
Dat actieplan moet regelgevende 
maatregelen bevatten, met inbegrip 
van een verplicht certificeringsmecha-
nisme (zie hierna), om te waarborgen 
dat enkel duurzame palmolie op de 
Europese markt kan komen. 

• België moet erop toezien dat de an-
dere nationale en Europese beleids-
lijnen in lijn zijn met de doelstellingen 
om ontbossing te bestrijden, meer 
bepaald het landbouw-, handels- en 
investeringsbeleid, het energie-, 
transport- en consumptiebeleid, het 
REDD-beleid130, enz.

• België en de Europese Unie moeten 
een anti-ontbossingsgarantie opne-
men in hun handelsovereenkomsten 
met producerende landen, en zouden 
krachtige en afdwingbare maatrege-
len moeten invoeren om niet-duurzame 
bosbouw in producerende landen 
(EP § 50) aan te pakken.

AANBEVELINGEN
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2. Reguleer de palmoliesector

Werk overheidsregulering en één 
enkel certificeringsmechanisme voor 
palmolie uit 

• Om te vermijden dat er een wildgroei 
aan vrijwillige certificeringsmechanis-
men in de private sector ontstaat die 
de consument in verwarring brengt, 
en om de zwakke punten ervan te 
verhelpen, moeten de Belgische 
beleidsmakers de resolutie van het 
Europees Parlement steunen om één 
enkel verplicht certificeringssysteem 
te ontwikkelen dat waarborgt dat 
enkel duurzame palmolie op de Euro-
pese markt kan komen (PE, § 42). 

• Een dergelijk certificeringssysteem 
moet minimale duurzaamheidscriteria 
invoeren (EP, § 43), “die waarborgen  
dat de in de Unie ingevoerde palm-
olie:
– niet heeft geleid tot achteruitgang 

van het ecosysteem, zoals ontbos-
sing van oerwouden en secun-
daire bossen en de vernietiging of 
degradatie van andere ecologisch 
waardevolle habitats, of het nu 
rechtstreeks of onrechtstreeks is, 
en geen verlies van biodiversiteit 
in de hand heeft gewerkt, in de 
eerste plaats wat de bedreigde 
dier- en plantensoorten betreft;

– niet heeft geleid tot veranderingen 
in landbeheerpraktijken met nega-
tieve gevolgen voor het milieu;

– geen aanleiding heeft gegeven tot 
economische, sociale en ecolo-
gische problemen en conflicten, 
waaronder kinderarbeid, ge-
dwongen arbeid, landroof of de 
verdrijving van inheemse of lokale 
gemeenschappen;

– volledig strookt met de fundamen-
tele mensenrechten en sociale 
rechten en volledig in overeen-
stemming is met adequate sociale 

en arbeidsnormen die bedoeld zijn 
om de veiligheid en het welzijn van 
werknemers te waarborgen;

– kleine palmolieproducenten in 
staat stelt deel te nemen aan de 
certificeringsregeling en garan-
deert dat zij een eerlijk aandeel in 
de winst krijgen; 

– wordt geproduceerd op plantages 
die worden beheerd met behulp 
van moderne agro-ecologische 
technieken, zodat de omslag kan 
worden gemaakt naar duurzame 
landbouwpraktijken en negatieve 
effecten op het milieu en nadelige 
sociale gevolgen tot een minimum 
kunnen worden beperkt”. 

 
Garandeer de traceerbaarheid van  
de toeleveringsketens 

• Het regelgevend kader moet maat-
regelen bevatten die transparantie 
waarborgen en ervoor zorgen dat  
alle toeleveringsketens van de  
im porteurs van palmolie tot in de  
plantages of ten minste tot in de 
persinstallaties kunnen worden  
getraceerd (EP § 46-47).

Voer een belastingregeling in die de 
werkelijke kosten van nietduurzame 
palmolie weergeeft

• In afwachting dat de invoering van 
één certificeringsmechanisme voor 
palmolie op Europees niveau wordt 
goedgekeurd, moet België onmiddel-
lijk een belastingregeling uitwerken 
die de werkelijke kosten weergeeft 
van de effecten van niet-duurzame 
palmolie op het milieu en de gezond-
heid van de consument (EP § 47).

3. Verminder de (over)consumptie  
van palmolie en zorg voor een 
transitie naar voedselsoevereiniteit 
en agro-ecologische voedings-
systemen

Roep een halt toe aan het gebruik van 
palmolie in de energiesector (meer 
bepaald voor biobrandstoffen)

• België en Europese Unie moeten het 
gebruik van palmolie in de energie-
sector afbouwen door meer bepaald 
palmolie (en andere landbouwgrond-
stoffen) te verbieden voor de produc-
tie van biobrandstoffen, ten laatste in 
2020 (§ 82).

Hervorm het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en maak de 
EU minder afhankelijk van de invoer 
van plantaardige oliën

• België moet de aanbevelingen van 
het Europees parlement steunen die 
vragen dat de hervorming van het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) in lijn is met de doelstellingen 
inzake het bestrijden van ontbossing 
in ontwikkelingslanden (§ 72). België 
moet er met name voor pleiten dat de 
GLB-hervorming het mogelijk maakt 
de Europese landbouw te diversi-
fiëren en de EU minder afhankelijk te 
maken van de invoer van producten 
die in de landen in het Zuiden ont-
bossing veroorzaken (palmolie, soja, 
rundvlees, enz.).

Bevorder de transitie naar agro 
ecologische voedingssystemen en 
voedselsoevereiniteit 

• België en Europa moeten maat-
regelen nemen om agro-ecologische 
productietechnieken en korte ketens 
tussen producenten en consumenten 
te bevorderen.
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Wend overheidsopdrachten aan als 
hefboom voor duurzame productie  
en consumptie 

• België moet criteria invoeren die het 
gebruik van producten afkomstig uit 
agro-ecologische productiemethodes 
en uit korte ketens bevorderen in zijn 
overheidsopdrachten en, wanneer dat 
niet mogelijk is, verplichte voorwaar-
den moeten invoeren over het gebruik 
van duurzame palmolie door in hoofd-
zaak fairtrade-producten te verkiezen. 

Werk een ambitieus voedings en 
gezondheidsplan uit

• In overeenstemming met de aan-
bevelingen van de Hoge Gezond-
heidsraad moet België een actieplan 
uitwerken om de overmatige con-
sumptie van kant-en-klare maaltijden 
met een hoog gehalte aan verzadigde 
vetzuren te verminderen. 

• België moet een belastingregeling 
op kant-en-klare maaltijden met veel 
verzadigde vetzuren invoeren om de 
kostprijs ervan op de gezondheid van 
de consument weer te geven. Die 
financiële middelen zouden moeten 
worden aangewend als aanmoedi-
ging voor de productie en consump-
tie van verse producten, afkomstig 
uit de biologische landbouw, met 
een hoge voedingswaarde en lokaal 
geproduceerd. 

4. Bevorder een positief ontwikke-
lingsmodel in ontwikkelingslanden

Versterk de instrumenten voor de 
bescherming van de fundamentele 
rechten van de kleine producenten  
en lokale gemeenschappen 

• België moet een bindende regel-
geving goedkeuren over de zorg-
vuldigheidsplicht (due diligence)  

van multinationals die vanuit België 
actief zijn.

• België dient de activiteiten van haar 
bedrijven duidelijk te omkaderen, in 
het bijzonder wat betreft sancties 
wanneer zij in het buitenland de 
mensenrechten schenden en zou de 
toegang tot beroepsprocedures voor 
de slachtoffers moeten verbeteren.

• België moet zich op internatio-
naal vlak verbinden tot een betere 
bescherming van de rechten van de 
kleine producenten en boeren en van 
de slachtoffers van mensenrechten-
schendingen door bedrijven, meer 
bepaald door zich constructief te 
engageren:
– in het onderhandelingsproces 

betreffende een verklaring over 
de rechten van boeren en andere 
personen die in plattelandsgebie-
den werken waarover momenteel 
wordt onderhandeld in de Raad 
voor de Mensenrechten van de 
Verenigde Naties; 

– in het onderhandelingsproces 
betreffende een bindend verdrag 
over bedrijven en mensenrechten. 

Versterk de steun aan kleine produ
centen in de ontwikkelingslanden 

• België moet beschermingsmaatrege-
len invoeren om alle openbare steun 
aan industriële monoculturen (meer 
bepaald van palmolie) te verhinderen. 

• In de partnerlanden van onze ontwik-
kelingssamenwerking zou  
België familiale micro- en kleine on-
dernemingen moeten ondersteunen 
die duurzame palmolie produceren 
op basis van lokaal geteelde voe-
dingsgewassen, door meer bepaald 
de steun te bevorderen aan agro-
bosbouw in de vorm van polycultuur 
die gecombineerde voordelen kan 
opleveren in termen van biodiversiteit 
 

en productiviteit en positieve sociale 
resultaten (EP, § 71).

• België zou de partnerlanden  
moeten steunen bij hun uitvoering  
van de richtlijnen inzake het beheer 
van grondeigendom, visserij en 
bossen.

Neem sociale en ecologische  
criteria en criteria inzake het  
naleven van mensenrechten op  
in handelsverdragen

• België en de Europese Unie moeten 
garanderen dat de bepalingen in 
handelsovereenkomsten de mensen-
rechten en sociale en ecologische 
rechten niet schaden, maar wel 
positief bijdragen tot de toepassing 
ervan; dat vereist beoordelingen van 
de gevolgen, gepaste raadplegingen 
van het maatschappelijk middenveld 
en van de gemeenschappen, alsook 
een toegankelijk en participatief moni-
toring- en herstelsysteem. 

• België moet de vraag ondersteunen 
die het Europees Parlement aan de 
Europese Commissie richtte om 
onverwijld bindende engagementen 
inzake duurzame ontwikkeling en 
naleving van de mensenrechten, 
vergezeld van een efficiënt en voor 
burgers toegankelijk schadevergoe-
dingsmechanisme, op te nemen in 
haar handelsovereenkomsten en 
overeenkomsten inzake ontwikke-
lingssamenwerking om ontbossing  
te voorkomen.

• België en de Europese Unie zouden 
het verdere verloop van de onder-
handelingen over het handelsakkoord 
tussen de EU en Indonesië moeten 
verbinden aan de voorwaarde om 
strenge duurzame ontwikkelings-
criteria erin op te nemen die meer 
bepaald alle aan palmolie verbonden 
ontbossing verhinderen.
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LIJST VAN AFKORTINGEN
Ath-VVZ:  zogenaamde ‘atherogene’ verzadigde vetzuren 
B&C:  Book & Claim 
BASP:  Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil - Belgische Alliantie voor Duurzame 

Palmolie
BIO:  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 
CHOPRABISCO:  Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en 

Suikergoedindustrie 
CO2:  Koolstofdioxide
COMEOS:  Federatie van handelszaken, restaurantketens en cateringbedrijven
COP:  Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering 
CSPO:  Certified Sustainable Palm Oil
DASPO:  Dutch Alliance on Sustainable Palm Oil 
DETIC:  vereniging van de cosmeticasector en andere afgeleide producten
DRC:  Democratische Republiek Congo 
EPOA:  European Palm Oil Association 
ESPOAG:  European Sustainable Palm Oil Advocacy Group 
EU:  Europese Unie 
FEVIA:  Federatie van de voedingsindustrie
FGBB:  Federatie van de Grote Bakkerijen van België
FONAP:  German Palm Oil Forum 
FPIC:  Free Prior and Informed Consent / Principe van de vrije, voorafgaande en 

geïnformeerde toestemming van de gemeenschappen 
GLB:  Gemeenschappelijk landbouwbeleid
GUE/NGL:  Parlementaire Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
HCS:  High Carbon Stock Area
HCSA:  High Carbon Stock Approach 
HCV:  High Conservation Values 
IAO:  Internationale Arbeidsorganisatie 
IP:  Identity Preserved 
LIPROBEL:  Lipids and Proteins Belgium 
LTK:  Long Teran Kanan
MB:  Mass Balance
NCP:  Nationaal Contactpunt OESO 
NGO:  Niet-gouvernementele organisatie 
NVGP:  Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 
OESO:  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
P&C:  Principes & Criteria 
PAC:  Politique agricole commune 
PFLSS:  Projet de Loi de Financement 2013 de la Sécurité Sociale Française 
PHC:  Plantations et Huileries du Congo 
POIG:  Palm Oil Innovation Group 
POMI:  Palm Oil Monitoring 
RSPO:  Rondetafel voor Duurzame Palmolie
S:  Segregatie
SIAT:  Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale
SIPEF:  Société Internationale de Plantations et de Finance
SOCFIN Group:  Société Financière des Caoutchoucs
UNIFA:  Vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor 

bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders
WGO:  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO: World Health Organisation) 
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