Commitment
‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’
De leden van de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’ (DASPO) streven naar het gebruik
van zo duurzaam mogelijk geproduceerde palmolie. De DASPO is de opvolging van de Task
Force Duurzame Palmolie.
Om deze ambitie te realiseren committeren de leden van de DASPO zich aan:
1. het behoud van de ambitie voor 100 procent duurzame palmolie1 verwerkt
in Nederland voor de Nederlandse markt
2. het stimuleren van hun leden om (producten met) fysiek duurzame
palmolie, palmpitolie, afgeleide fracties en derivaten RSPO (Identity
Preserved, Segregated en Mass Balance) of -equivalent te verwerken dan
wel in te kopen voor de Nederlandse markt
3. het pleiten voor en het stimuleren van een verbetering van
certificeringsschema’s voor duurzame palmolie zoals RSPO of -equivalent,
in lijn met relevante ontwikkelingen.

1. Behoud ambitieniveau
De leden van de DASPO houden vast aan het ambitieniveau van het commitment van de Task
Force Duurzame Palmolie uit 2010: ‘100 procent duurzame palmolie verwerkt in Nederland
voor de Nederlandse markt eind 2015’. Midden 2016 zal bekend worden hoeveel procent er
eind 2015 gerealiseerd is.

2. Meer fysieke leveringen
De leden van de DASPO vinden het belangrijk dat de fysieke vorm van duurzame,
gecertificeerde palm(pit)olieproducten gangbaar wordt. Hierbij spelen marktonwikkelingen
een belangrijke rol. De leden van de DASPO werken aan het realiseren van een zo groot
mogelijk aandeel fysieke leveringen van duurzame palm(pit)olie door de vraag naar de
handelsopties Identity Preserved, Segregated of Mass Balance te stimuleren.

1

Alle door de RSPO goedgekeurde handelssystemen of equivalent.
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3. Verbetering certificeringsschema’s
De leden van de DASPO erkennen en ondersteunen het werk van certificeringsschema’s als
de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) of –equivalent en gebruiken deze
standaarden als uitgangspositie. De DASPO pleit voor het aanpassen van deze schema’s aan
relevante nieuwe inzichten. Op dit moment zien de leden van de DASPO de volgende punten
die een nadere invulling behoeven:
 de bescherming van High Carbon Stock (HCS) gebieden2
 de bescherming van veenlanden en het gebruik van Best Management Practices
(RSPO, 2012) op al bestaande plantages op veenland
 het ondersteunen van de verduurzaming van de productie bij kleine
(onafhankelijke) boeren om te voorkomen dat deze worden uitgesloten van de
duurzame palmolieketen.
De leden van de DASPO ondersteunen ook initiatieven die bijdragen aan grotere transparantie
en traceerbaarheid in de palmolieketen met als doel een verdere verduurzaming van de
palmolieproductie.

Werkwijze
De leden van de DASPO maken zich sterk voor bovenstaande punten door:
 het bevorderen van dialoog en samenwerking tussen bedrijven of externe partijen
 het betrekken van andere relevante sectoren bij het commitment
 het voorzien van bedrijven en brancheverenigingen van relevante informatie en
ondersteuning
 het samenwerken met vergelijkbare initiatieven in Europa.
De leden van de DASPO kiezen voor een open communicatie over duurzame palmolie. Ook
blijft de DASPO jaarlijks rapporteren over de voortgang.
Ten slotte zullen de leden van de DASPO het commitment en de uitgangspunten jaarlijks
evalueren. De leden van de DASPO staan open voor relevante input en kennis van externe
partijen.

Secretariaat
Het secretariaat van de DASPO wordt uitgevoerd door MVO - de ketenorganisatie voor oliën
en vetten. Het secretariaat treedt op als woordvoerder van de DASPO.

2

De DASPO aanvaardt wetenschappelijk gefundeerde en onafhankelijk erkende definities van High Carbon Stock (HCS). HCS wordt tot nu

toe gedefinieerd door het kader ontwikkeld door Greenpeace en TFT in samenwerking met Golden Agri-Resources en SMART. De HCS
Steering Group werkt momenteel aan een definitie in opdracht van de onderschrijvers van Sustainable Palm Oil Manifesto. De DASPO
streeft naar een harmonisatie van de HCS definitie die onderschreven en opgenomen wordt door de RSPO.
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Leden van de Dutch Alliance Sustainable Palm Oil
Algemene Kokswaren- en Snackproductenvereniging (AKSV)
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
International Margarine Association for the Countries of Europe (IMACE-NL)
MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof)
Initiatief Duurzame Handel (IDH) is partner van de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’
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