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Voortgangsrapportage over het gebruik van gecertificeerd duurzame palmolie1  
in voeding en diervoerders in Nederland. 
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1 Volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of equivalent.
2 Het percentage duurzame palmolie in de voedingsmiddelenindustrie is lichtelijk afgenomen t.o.v. 
het jaar 2018. Dit is deels te verklaren door een toename in export naar markten waar de vraag naar 
duurzame palmolie achterblijft.
3 Het percentage duurzame palmolie in de diervoerder sector is stabiel gebleven t.o.v. het jaar 2018. Ook 
toen was het percentage 65% (correctie rapportage 2018) 
4 Dit percentage was 67% in 2018 (correctie rapportage 2018). 

Source: Eurostat trade data

Wat is duurzame palmolie?

De RSPO heeft een aantal principes en criteria waaraan 
duurzame palmolie moet voldoen. Dit zijn de belangrijkste:
• Het beschermen en behouden van ecosystemen en 

het milieu. 
• Een eerlijk loon voor werknemers in de palmolieketen. 
• Het bieden van bescherming aan kwetsbare groepen, 

bijvoorbeeld de in de palmolieketen werkzame 
migranten en vrouwen. Daarnaast moeten inheemse 
gemeenschappen die met de palmolieproductie te 
maken krijgen worden beschermd.

• Betere leef- en werkomstandigheden voor 
werknemers.

foto van Chester Zoo

“Volgens verschillende onderzoeksinstituten en NGO’s is duurzame palmolie verreweg 
het beste alternatief om de groeiende wereldbevolking te voorzien van plantaardige 
vetten. In West-Europa – en dus Nederland - koopt men in op basis van deze 
duurzaamheidsgedachte. Onze zorg is dat in de exportmarkten buiten West-Europa 
dit maar gedeeltelijk gebeurt en men daar dus nog steeds niet-duurzame palmolie 
importeert. Net als het palmolie-vrije productaanbod, heeft dit een nadelig en 
ongewenst effect op de biodiversiteit in de wereld. Het vergroten van de vraag naar 
duurzame palmolie kan daarentegen bijdragen aan de bescherming van bijzondere 
ecosystemen zoals het regenwoud”

Daphne Hameeteman
Sustainability Lead Europe
WILMAR EUROPE HOLDINGS B.V.
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Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil

Volgende stappen voor 100% duurzame 
palmolie: 

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fabrik
ante

n van 

marg
arin

e en sauzen

Zuivel e
n  

melkverv
angers

Bro
od en banket

Aard
appelverw

erk
ende 

industri
e

Gemaksvoeding

Overig

Dierv
oeder-

industri
e

Aandeel duurzame palmolie per sector5

conventioneel duurzaam

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

• Het blijven stimuleren van het gebruik van 
duurzame palmolie door het belang hiervan actief 
te communiceren.

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

• Europese wet- en regelgeving voor de import van 
duurzame en ontbossingsvrije palmolie.

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

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. 

5 Vanaf dit jaar wordt een nieuwe methode gebruikt om te komen tot het aandeel palmolie per sector. 
Hierdoor is een vergelijking met vorige jaren niet mogelijk. Dit geldt niet voor de totale conventionele en 
duurzame volumes.

Steeds meer dierentuinen verdeeld over de hele wereld zetten zich 
in voor de verduurzaming van de palmolieketen. Chester Zoo, een 
van de grootste dierentuinen van het Verenigd Koninkrijk, is er één 
van. Cat Barton (Field Conservation Manager bij Chester Zoo) legt 
ons uit hoe deze dierentuin zich inzet voor meer gebruik van RSPO 
gecertificeerde palmolie:

Bescherming van de orang-oetan
Cat Barton: “We pleiten bij Chester Zoo voor duurzame productie 
van palmolie. Daarvoor werken wij nauw samen met partners in 
Maleisisch Borneo. We doen daar onderzoek naar diersoorten zoals 
de Borneose orang-oetan. Ook organiseren we voorlichtings- en 
herbossingsactiviteiten die gericht zijn op de bescherming van 
het dier. Als onderdeel van onze missie om uitsterven bedreigde 
diersoorten te voorkomen, werken we samen met verschillende 
partijen binnen de palmolieketen, van NGO’s tot lokale partners, 
internationale dierentuinen en retailers. Deze samenwerking is 
gericht op het vinden van oplossingen voor de negatieve gevolgen 
van niet-duurzame palmolie voor de natuur en de biodiversiteit.”

Sustainable Palm Oil City Challenge
Cat Barton: “In 2017 hebben we een grote ambitieuze campagne 
gelanceerd met als doel om van de gemeente Chester de eerste 
duurzame palmoliestad ter wereld te maken. Onze campagne was 
gericht op het vergroten van de vraag naar duurzame palmolie. 
We wilden iets innovatiefs en baanbrekends doen. Iets waarmee 
we concreet iets konden doen voor de toekomst van onze planeet. 
In 2019 hebben we in Chester de status behaald van ‘Duurzame 
Palmoliestad’. Sindsdien hebben andere steden zoals Oxford en 
Newquay Dit project overgenomen.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Blijf duurzame palmolie steunen door producten 
met gecertificeerde palmolie te kopen.

• Initiatieven in producerende landen steunen om 
samen met palmolieleveranciers waardevolle 
landschappen te beschermen en te herstellen.

Wat kunnen we in Nederland doen? 

De belangrijke rol van dierentuinen

“We zijn van mening dat een 
groeiende vraag naar duurzame 
en ontbossingsvrije grondstoffen 
in onze toeleverketens cruciaal 
is voor de bescherming van onze 
ecosystemen en biodiversiteit. 
We kunnen dit alleen maar doen 
door samen te werken en de 
vraag naar duurzame producten 
te vergroten. De steun van 
steden in het Verenigd Koninkrijk 
en daarbuiten is van belang. 
We nodigen ook Nederlandse 
steden uit om een ‘Duurzame 
Palmoliestad’  te worden’.”

https://www.chesterzoo.org/news/coexistence-for-orang-utans-agriculture/
https://www.chesterzoo.org/news/chester-named-worlds-first-sustainable-palm-oil-city-2/
https://www.solidaridadnetwork.org/ni-scops
https://www.chesterzoo.org/news/chester-named-worlds-first-sustainable-palm-oil-city-2/
https://www.chesterzoo.org/news/chester-named-worlds-first-sustainable-palm-oil-city-2/

