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Duurzame palmolie draagt bij aan de oplossing van vraagstukken zoals de wereldvoedselvoorziening, 
bescherming van de biodiversiteit en de sociaal-economische ontwikkeling van kleine boeren.

Voortgangsrapportage over het gebruik van gecertificeerd duurzame palmolie in voeding en diervoerder in Nederland, 
volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of equivalent.

“De palmvrucht is niet meer weg te denken uit de wereldwijde voedsel-
productie. Daarbij is een duurzame productie van palmolie van groot 
belang. Het is goed om te zien welke stappen de palmolie-industrie al heeft 
genomen. Deze ondersteun en omarm ik. Tegelijkertijd is het belangrijk om 
blijvend te zoeken naar verbetermogelijkheden, daarom moedig ik bedrijven 
aan om ambitieus naar hun eigen duurzaamheidsstandaarden 
te kijken.”

Marjolijn Sonnema
Directeur-generaal Agro en Natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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“Nadat de RSPO eind 2018 de criteria voor duurzame palmolie heeft
aangescherpt, is in 2019 een gedragscode voor gedeelde verantwoordelijk-
heid aangenomen. Hiermee bevorderen we de samenwerking in de 
palmolieketen. Het doel is om niet alleen de productie van duurzame 
palmolie, maar vooral ook de vraag te vergroten. Alle schakels in de keten, 
waaronder voedingsmiddelenproducenten en retailers, 
worden verplicht elk jaar meer duurzame palmolie in te 
kopen dan het jaar ervoor.” Inke van der Sluijs

Head of European Operations
Roundtable on Sustainable Palm Oil
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Traceerbaar
Alle palmolie die Nederland binnenkomt, is traceerbaar tot aan de palmolie-
molen in het land van oorsprong. 
Al deze palmolie voldoet aan de zogeheten NDPE-eisen*, wat betekent dat:

1. geen ontbossing heeft plaatsgevonden; 
2. niet op veenland is geteeld;
3. arbeids- en mensenrechten zijn gerespecteerd.
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Toelichting handelssystemen, z.o.z.

100% van de palmolie verwerkt 
in voeding en diervoeders 

voor de binnenlandse markt 
door organisaties die zijn 

aangesloten bij de Dutch Alliance 
for Sustainable Palm Oil was 

duurzaam

* NDPE staat voor No Deforestation, No Peat, No Exploitation



Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil

Onze ambitie: 100% duurzame palmolie in 
Nederland

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) is een 
samenwerkingsverband van negen brancheverenigingen, ondersteund 
door IDH, The Sustainable Trade Initiative. De DASPO is een initiatief van 
MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten.

Zie voor meer informatie www.duurzamepalmolie.nl
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Aandeel duurzame palmolie per sector
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Vervolgstappen:
• Opnemen van duurzame palmolie in concrete 

aanbestedingen nu dit onderdeel is van het 
Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid 
van de Nederlandse overheid. 

• Uitbreiden van doelstellingen voor duurzame 
palmolie naar de sectoren Out-of-Home, 
Foodservice en Home & Personal Care. 

• Samen met andere (internationale) 
initiatieven werken aan 100% duurzame 
palmolie in Europa.

Gebruik duurzame palmolie Nederland
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Op basis van leveringen vanaf raffinaderijen en inclusief binnenlandse en exportmarkten voor voeding.

Duurzame palmolie is de oplossing
De oliepalm is het meest efficiënte gewas voor plantaardige olie 
ter wereld en palmolie is een belangrijk ingrediënt in producten die 
miljarden mensen overal ter wereld dagelijks gebruiken. Helaas gaat 
de productie van palmolie nog steeds gepaard met ontbossing, 
milieuvervuiling of sociaal-economische problemen. Als ‘oplossing’ 
worden soms palmolievrije producten aangeprezen. 

Net als veel NGO’s en wetenschappers zijn de DASPO-leden ervan 
overtuigd dat het boycotten van palmolie geen oplossing is. Als we 
palmolie vervangen door alternatieve vetten of oliën is er meer land 
nodig, waardoor er meer ontbossing en verlies van biodiversiteit kan 
optreden. Het verduurzamen van de palmolieproductie is de beste 
oplossing en kan alleen gezamenlijk en op wereldschaal worden 
aangepakt.

Handelssystemen:
• Segregated: duurzame palmolie van 

verschillende gecertificeerde bronnen 
die door de hele keten gescheiden wordt 
gehouden. 

• Mass Balance: duurzame palmolie van 
gecertificeerde bronnen die door de hele 
keten administratief wordt gevolgd. 

• Book & Claim: een certificaat dat 
een bepaalde hoeveelheid palmolie 
vertegenwoordigt die ergens ter wereld 
duurzaam wordt geproduceerd. 


