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2 GEEN PROBLEEM
MET PALMOLIE?



 Palmolie is de meest geproduceerde plantaardige olie ter  
wereld (62 miljoen ton in 2016). Ze is aanwezig in veel  
producten : voeding, cosmetica, detergenten en de laatste  
jaren ook in biobrandstoffen (biodiesel). 

Palmolie beschikt over verschillende industriële troeven: lage 
productiekosten, een hoge opbrengst per hectare en  
fysisch-chemische eigenschappen die industriële processen 
vergemakkelijken. Als de huidige trend zich doorzet, zou 
de wereldwijde productie tegen 2050 verdubbelen 
(en mogelijk zelfs verdrievoudigen).

Maar de uitbreiding van industriële palmolieplantages gaat 
gepaard met milieuschade en negatieve  
gevolgen zoals ontbossing, klimaatverandering, 
landroof en mensonwaardige  
arbeidsomstandigheden. 

Als antwoord op de aanhoudende kritiek heeft de 
palmolie-industrie een aantal ‘vrijwillige initiatieven’ 
opgericht om zogenaamde “duurzame” palmolie te 
promoten. Maar slagen die initiatieven er 
daadwerkelijk in om de problemen aan te pakken? 

Wij namen in onze studie de Round Table for Sustainable 
Palm Oil (RSPO), het belangrijkste initiatief op internationaal 
vlak, en de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP), 
onder de loep. Deze brochure is een korte samenvatting.  
Het volledige rapport vind je op www.11.be/palmolie.
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  De afgelopen 10 jaar verdubbelde de  
Europese vraag naar palmolie (6,5 miljoen 
ton in 2016). De Europese Unie is daardoor 
wereldwijd de tweede grootste importeur 
en de derde grootste verbruiker  
(na Indonesië en Indië).  
Met een consumptie van 40 kg per inwoner 
per jaar, zijn de Belgen de op één na 
grootste consument in Europa. 

4 STEEDS MEER  
PALMOLIE VOOR 
HET VOEDEN VAN… 
ONZE AUTO’S 
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Wereldwijd gebruikt de  
voedingsindustrie het meeste palmolie, 
gevolgd door de cosmetische sector. 
In de EU ziet de situatie er anders uit:  
in 2015 werd 46% van de  
ingevoerde palmolie in de  
transportsector als ‘biodiesel’ 
gebruikt. Dat is zes keer meer dan in 
2010. Deze stijging is het gevolg van 
een Europese richtlijn die het gebruik 
van biobrandstoffen in de  
transportsector promoot voor het 
behalen van de klimaatdoelstellingen. 
  

      Het gebruik van palmolie (en andere landbouwgewassen)   
  als brandstof roept ernstige vragen op. Het zorgt  
namelijk voor ontbossing en voedselzonzekerheid bij lokale 
gemeenschappen. Zo leidt het gebruik van biobrandstoffen 
zelfs tot een hogere uitstoot van broeikasgassen dan fossiele 
brandstoffen.  Het Europees Parlement stemde  
daarom in een resolutie om het gebruik van  
palmolie voor biodiesel een halt toe te roepen tegen 
2021. De biodieselproducenten blijven echter druk zetten   
op de Commissie en de Europese lidstaten om hun huidige  
doelstellingen over het gebruik van biobrandstoffen  
te behouden. Nochtans is het hoog tijd om te stoppen met 
het gebruik van voedsel- en landbouwgewassen als brandstof 
voor onze wagens. 
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DE RSPO, 
EEN 
LABEL MET 
VEEL 
BEPERKINGEN



  De RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) is een 
vrijwillig initiatief dat in 2004 tot stand kwam. Het verenigt 
bedrijven uit de palmoliesector en enkele ngo’s. De RSPO wil 
duurzame palmolie doorheen de toeleveringsketen promoten. 
Hiervoor maakten ze duurzaamheidscriteria op  en riepen ze 
het RSPO-label in het leven.

Momenteel bedraagt het volume palmolie dat  
voldoet aan deze RSPO-voorwaarden slechts 19% 
van de wereldwijde productie. Bovendien stelden  
verschillende ngo’s en sociale bewegingen de 
zwakheden van het initiatief aan de kaak: 
  
 
l Het RSPO-label beschermt niet alle types bossen 

tegen ontbossing en ze beschermt evenmin  
ecologisch waardevolle natuurgebieden zoals  
veengebieden;

l De criteria zijn op maat geschreven van grote 
plantagebedrijven en zijn weinig aangepast aan de  
noden van kleinschalige boeren en de lokale bevolking; 

 
l Er worden zelden sancties opgelegd aan bedrijven  

die de voorwaarden overtreden; 

l De verschillende modules van certificering en tracering   
laten bedrijven toe om zich achter het label te  
verschuilen zonder noodzakelijk grote stappen vooruit 
te zetten en maken het systeem ondoorzichtig 
voor de consument. 
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8 HET RSPO-LABEL : 
RESPECT VOOR 
MENSENRECHTEN, 
EINDE AAN 
ONTBOSSING ? 



  Momenteel concentreert 85% van de palmolieproductie zich 
in Indonesië en Maleisië. De intensieve palmolieteelt bracht in 
deze landen veel ontbossing teweeg. 

Het RSPO-label belooft de ontbossing van primaire bossen  
tegen te gaan. Toch zijn de meeste RSPO- 
gecertificeerde plantages in Indonesië en Maleisië 
terug te vinden in regio’s die het hardst getroffen 
zijn door ontbossing. In Indonesië nam de oppervlakte 
voor palmolieteelt explosief toe tussen 1990 en 2000 
(een stijging met ongeveer 600%).  
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Het gaat nu om bijna drie keer de 
grootte van België.

Ook op vlak van mensenrechten is  
er controverse over RSPO- 
gecertificeerde plantages.  
Zo voerde Amnesty International in 
2016 nog een onderzoek naar een 
grote RSPO-gecertificeerde  
palmolieproducent. 
De conclusies van het  
rapport brachten schendingen van  
de fundamentele rechten van de 
werknemers aan het licht, zoals  
het niet-respecteren van het  
minimumloon, kinderarbeid 
en het gebruik van verboden  
pesticides.



10 KLEINE BOEREN : 
HET RSPO-
SCHOENTJE KNELT



 De RSPO heeft de ambitie om alle actoren binnen de  
palmoliesector te verdedigen, ook de kleine 
palmolieboeren. Maar in realiteit domineren bedrijven uit de  
agro-business het label en zijn de voorwaarden afgestemd op 
hun noden. Het RSPO-systeem is daarenboven moeilijk  
toegankelijk voor kleine boeren omdat het duur is en niet 
aangepast aan hun manier van werken. Kleine producenten 
riskeren zo steeds meer uitgesloten te worden van de 
internationale markt. 

Hoewel kleine producenten goed zijn voor 40% van de  
wereldproductie van palmolie, vertegenwoordigen ze slechts 
10% van de RSPO-gecertificeerde oppervlakte. Bovendien 
zijn de meeste van deze kleine producenten door contracten 
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aan grote agro-industriële bedrijven 
gebonden. Die laatste bepalen 
eenzijdig de prijzen en 
productiemethode. 

Uiteindelijk is slecht 0,4 % van 
de totale oppervlakte die door 
de RSPO-certificering wordt  
gedekt, rechtstreeks in handen 
van kleine onafhankelijke 
producenten.   

 



12 LATIJNS-AMERIKA 
EN AFRIKA:
HET NIEUWE 
EL DORADO 
VOOR INVESTEERDERS 
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  Nadat ze de gronden en wouden in Zuidoost-Azië sterk  
hebben uitgeput, richten investeerders en agro-industriële 
bedrijven zich nu op de tropische gebieden in Afrika en  
Latijns-Amerika. 

Nieuwe vrijhandelsakkoorden stimuleren de productie 
van palmolie omdat ze export faciliteren en buitenlandse 
investeerders bescherming bieden. Zo leidde de (voorlopige) 
inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en 
Colombia in 2012 tot een quasi-verdubbeling van de uitvoer 
van Colombiaanse palmolie naar de EU. 

Ook de landen van het Congobekken komen in het vizier van 
internationale investeerders op zoek naar goedkope gronden 
voor palmolie. Zij exploiteren in die landen nu meer 
dan 1,2 miljoen hectare. Hoewel het grootste deel van de  
gronden nog niet in gebruik is, vormen deze contracten een  

gevaar voor de kleine boeren en de lokale 
bevolking. Zij hebben deze gronden nodig om 
voedsel op te produceren en om op te wonen. 

De beloftes van economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid compenseren onvoldoende het  
verlies van de gronden. Om deze reden neemt 
het protest tegen landroof door lokale  
gemeenschappen toe en leidt dit vaak tot sociale 
conflicten met gewelddadige afloop. 

 



  In 2012 werd in ons land een Belgische Alliantie voor 
Duurzame Palmolie (BASP) opgericht. De alliantie 
verenigt vijf federaties uit de voedingsindustrie en negen 
ondernemingen. De BASP wilde vanaf 2015 enkel nog  
RSPO-gecertifieerde palmolie gebruiken op de Belgische 
markt en strengere duurzaamheidscriteria respecteren  
tegen 2020. 

De BASP meldde in december 2015 dat de doelstelling om 
100% gecertificeerde ‘duurzame’ palmolie te gebruiken  
gerealiseerd is door haar leden. Is 100% duurzame palmolie 
in België een realiteit?

14 BELGIË
KAMPIOEN 
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      ENKELE KANTTEKENINGEN:

l	Enkel de voedingsindustrie engageerde  
zich binnen de BASP en dit enkel voor eindproducten  
bestemd voor de Belgische markt. De sectoren van 
de groothandel, restaurantketens en  
cateringbedrijven (COMEOS) blijven producten  
verkopen die conventionele palmolie bevatten; 

l	Ook de sectoren van transport en  
biobrandstoffen zijn niet vertegenwoordigd, 
hoewel jaarlijks ongeveer 57.000m³ palmolie in 
onze wagens verdwijnt; 

l	Ons rapport toont aan dat meerdere bedrijven die 
lid zijn van de Federatie van de Belgische  
Voedingsindustrie (FEVIA) nog steeds  
niet-gecertificeerde palmolie gebruiken;

l	De BASP beschikt niet over een systeem dat 
nagaat of haar leden de voorwaarden  
naleven en kan ze ook niet sanctioneren.



16 DE IMPACT OP 
ONZE GEZONDHEID



  Palmolie is rijk aan verzadigde vetzuren. Het bestaat 
voor ongeveer de helft uit verzadigde vetzuren, terwijl andere 
plantaardige oliën (olijf-, noten-, zonnebloem-, koolzaadolie) 
slechts tussen de 5 à 15% van deze vetzuren bevatten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie en de Hoge 
Gezondheidsraad waarschuwen voor een overmatige 
consumptie van verzadigde vetzuren, die slechte cholesterol, 
het risico op zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten verhogen. 
Doordat de meeste verwerkte voedingsproducten palmolie 
bevatten, wordt het de consument moeilijk gemaakt om dit 
advies op te volgen.

Meer en diverse plantaardige oliën gebruiken bij het 
verwerken van voeding, zou daarom beter zijn voor onze 
gezondheid en ons milieu. Wil je palmolie vermijden? Dan laat 
je kant-en-klare maaltijden best zoveel mogelijk links liggen 
en kies je voor verse, seizoensgebonden voeding. 
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18 WAT IS NODIG? 
CONSUMPTIE 
VERMINDEREN EN DE 
SECTOR REGULEREN



  Hierboven haalden we de negatieve gevolgen van palmolie 
aan en zagen we dat vrijwillige initiatieven tekort schieten. 
Daarom zijn bindende afspraken meer dan nodig. 

Deze eis leeft niet enkel bij ngo’s. Ook in de resolutie over  
palmolie en ontbossing van tropische regenwouden die op 4 
april 2017 met grote meerderheid in het Europees Parlement 
werd goedgekeurd, schuift men regulering naar voor. 
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WE VRAGEN ONZE BELGISCHE EN  
EUROPESE BELEIDSMAKERS HET 
VOLGENDE: 

l	Leg het gebruik van palmolie (en alle  
andere voedsel- en landbouwgewassen)  
als biobrandstof aan banden;

l	Voer een uniform certifice-
ringsmechanisme in, dat gecontroleerd 
wordt op Europees niveau;

l	Verplicht Belgische ondernemingen 
actief in industriële palmolieproductie om 
mensenrechten na te leven en aan de eisen 
van de getroffen lokale gemeenschappen  
te voldoen; 

l	Ondersteun kleine boeren in het  
Zuiden en stop elke publieke steun aan  
industriële monoculturen van palmolie die 
ontbossing in de hand werken. 



Verantwoordelijke Uitgever : Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Sint-Gillis

Het volledige rapport over palmolie
  is beschikbaar op :

www.11.be/palmolie

De meningen in dit document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze 
de meningen van de EU, België of de federatie Wallonië-Brussel.
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