Voortgangsrapportage over het gebruik
van duurzame palmolie in Nederland – 2020
november 2021

Palmolie
De oliepalm is een meerjarig gewas dat vooral wordt geteeld in Zuidoost-

worden geconsumeerd, is 38,7% palmolie. De oliepalm heeft van alle

Azië. Palmolie wordt gewonnen uit de palmvrucht. De vrucht heeft een

oliegewassen de hoogste opbrengst per hectare: oliepalmen gebruiken

pit, waar palmpitolie van wordt gemaakt. Dit oliegewas is de meest

6,6% van de voor olie bedoelde landbouwgrond1.

gebruikte plantaardige olie in de wereld. Palmolie is een ingrediënt in
margarines, koekjes en ijs, maar ook in non-food producten als

Klik hier voor algemene informatie over palmolie

lippenstift en zeep. Van alle plantaardige oliën die in de wereld
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Palmolie in Nederland

Alliantie duurzame palmolie

In 2020 importeerde Nederland 2,9 miljoen ton palmolie2. Het overgrote

Om de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde

deel wordt doorgevoerd naar de omringende landen. De Nederlandse

palmolie te stimuleren is in 2016 de ‘Dutch Alliance for Sustainable

voedingsmiddelenindustrie verbruikte in 2020 239,2 duizend ton

Palm Oil’ (DASPO) opgericht. DASPO is een samenwerkingsverband

palmolie voor de binnen- en buitenlandse markt. De Nederlandse

tussen 10 brancheverenigingen in de voedingsmiddelenindustrie en de

diervoerindustrie gebruikte in datzelfde jaar 83,4 duizend ton. In

diervoederindustrie, dat ernaar streeft om uiteindelijk 100% duurzame

Nederland wordt palmolie daarnaast verwerkt voor de productie van

palmolie te gebruiken in Nederland. DASPO beschouwt palmolie die

industriële producten zoals cosmetische, persoonlijke en huishoudelijke

volgens de RSPO Principes en Criteria is geteeld als duurzaam. DASPO is

verzorgingsproducten. Specifieke gegevens over de hoeveelheid

de eerste alliantie voor duurzame palmolie en diende als voorbeeld voor

palmolie producten die door deze sectoren wordt gebruikt zijn niet

andere allianties in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië.

bekend.

Gebruik van duurzame palmolie in
Nederland

Nederlandse import van palmolie

De palmolie die in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wordt
verwerkt voor de binnenlandse en buitenlandse markt is van 21% in 2010
gestegen naar 90% in 2020. Voor de Nederlandse diervoederindustrie is
dit percentage van 7% in 2013 gestegen naar 61% in 2020.
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Duurzame palmolie per handelssysteem
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Methodologie
De gegevens in dit verslag zijn gebaseerd op leveringen vanuit de
raffinaderijen en omvatten zowel binnenlandse- als exportmarkten. Meer
informatie over de methodologie en de handelssystemen van RSPO op
www.duurzamepalmolie.nl.
Vanaf 2020 wordt een nieuwe methode gebruikt om te komen tot het aandeel palmolie per sector. Hierdoor is een vergelijking met vorige jaren niet mogelijk. Een vergelijking tussen de conventionele en
duurzame volumes is wel mogelijk.
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Het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden in de
palmolieketen
Plantagearbeiders zijn de onmisbare arbeidskrachten van de
palmoliesector. Maar hun fundamentele arbeidsrechten worden vaak
nog niet of onvoldoende gerespecteerd. CNV Internationaal heeft
de omstandigheden van de arbeiders geanalyseerd en roept de
belanghebbenden in de sector op zich aan te sluiten bij de Alliance to

create Change through Social Dialogue.
Alliantie
De sector probeert in toenemende mate deze arbeidsrechtenkwesties
in de palmoliewaardeketen aan te pakken. “Een enorme uitdaging die
stap voor stap kan worden gerealiseerd als we een alliantie creëren
die iedereen in de sector aan tafel brengt om een gezamenlijke sociale
dialoog te starten”, zegt Elles van Ark, algemeen directeur van CNV
Internationaal. “We vinden het van groot belang dat palmoliearbeiders
een stem krijgen en zich kunnen organiseren. Nu zijn er nog maar weinig

vakbonden in de sector en zijn arbeidsvoorwaarden vaak niet vastgelegd
in CAO’s. Sociale dialoog is dé manier om arbeiders te betrekken bij
onderhandelingen over duurzame arbeidsverbeteringen”.
Taskforce
CNV Internationaal heeft tijdens de Sustainable Palm Oil Dialogue op
28 september 2021 een oproep gedaan om een taskforce voor sociale
dialoog te starten met alle belanghebbenden in de palmolieketen. Het
belangrijkste doel van deze taskforce is om de sociale dialoog in de
sector te bevorderen. De bedoeling is dat deze taskforce onderdeel
wordt van de bestaande werk- en taakgroepen binnen RSPO die zich
richten op arbeid en leefbaar loon.
Oproep tot actie en routekaart
CNV Internationaal heeft daarnaast ook een
stappenplan ontwikkeld om de oproep kracht bij te
zetten. Per type bedrijf is een reeks aanbevelingen
geformuleerd. Op die manier kan iedereen
bijdragen vanuit zijn eigen positie en rol. CNV
nodigt alle belanghebbenden uit om zich nu aan

Elles van Ark - Algemeen directeur
van CNV Internationaal

te sluiten bij de Alliance to create Change through

Social Dialogue en samen dit traject te starten!
Meer weten, neem contact op met: e.vanark@cnv.nl.
Meer informatie:
Routekaart gericht op het vergroten van de sociale impact in de
palmoliesector door sociale dialoog.
4

Samenwerking met de Home Care sector Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil
Vanaf dit jaar is de NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) is een

(branchevereniging van producenten van was- en reinigingsmiddelen)

samenwerkingsverband van tien brancheverenigingen, ondersteund

aangesloten bij DASPO. Via de samenwerking met DASPO zet de

door IDH, The Sustainable Trade Initiative. DASPO is een initiatief van

NVZ een belangrijke stap om zich te committeren aan de verdere

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten.

verduurzaming van het gebruik van palmolie in de Home Care sector.
De doelstellingen zullen naar verwachting aan het einde van het jaar
geconcretiseerd worden.

Volgende stappen voor 100% duurzame
palmolie:
• Uitbreiden van doelstellingen voor duurzame palmolie naar de
sectoren Out-of-Home, Foodservice en 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.

Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil

Zie voor meer informatie www.duurzamepalmolie.nl

