PERSBERICHT
Duurzame palmolie de norm
Eindrapportage Task Force Duurzame Palmolie aangeboden aan minister Ploumen
Den Haag, 19 mei 2016 - Van alle palmolie die
in 2015 door de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 84%
duurzaam. Vandaag zijn de resultaten
aangeboden aan minister Ploumen van
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.

Uit het rapport blijkt dat het aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie is gestegen van 30% eind 2011 naar 84% eind 2015. Ook het aandeel
fysieke stromen van duurzame palmolie nam toe in 2015: van de gebruikte duurzame palmolie was
80% ‘Mass Balanced’ of ‘Segregated’ gecertificeerd.
Acht sectoren uit de Nederlandse palmolieketen committeerden zich in 2010 aan de ambitie om te
komen tot ‘100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt eind 2015’. Nu, vijf jaar later, blijkt
dat palmolie verwerkt door deze sectoren en specifiek voor de Nederlandse markt – dat wil zeggen
export en niet aangesloten sectoren niet meegerekend - zelfs 100% duurzaam is. Dit geldt zowel
voor de aangesloten voedingsmiddelenindustrie als de diervoederindustrie. Daarmee is de ambitie
van de Task Force gehaald. Aldus Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie: “Dit
resultaat is een mijlpaal op weg
naar een duurzame
handelsketen voor palmolie. Nu
de bedrijven en sectoren die
zijn aangesloten bij de Task
Force hun ambitie gerealiseerd
hebben is het zaak dat ook de
laatste Nederlandse bedrijven
en sectoren overstappen naar
duurzame palmolie”.

Toekomst
Het succes van de Nederlandse Task Force heeft geresulteerd in de vorming van nationale
initiatieven gericht op duurzame palmolie in tien Europese landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk ,
Denemarken, Frankrijk, Italië, België, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland). Gezamenlijk
wordt gewerkt aan de ambitie om in 2020 in heel Europa alleen nog duurzame palmolie te
verwerken. Deze ambitie wordt mede ondersteund door het European Sustainable Palm Oil (ESPO)
project en de overheden van vijf Europese lidstaten. De leden van de Task Force Duurzame Palmolie
blijven zich inzetten voor de verduurzaming van de palmolieketen. Zij doen dit via de ‘Dutch Alliance
for Sustainable Palm Oil’ (DASPO). De DASPO-leden zullen nauw samenwerken met Europese
partners, zodat uiteindelijk ook alle palmolie die vanuit Nederland wordt geëxporteerd duurzaam is.
Award 2015
Lamb Weston / Meijer (LWM), producent van diepgevroren aardappelproducten wint de award 2015
van de Task Force Duurzame Palmolie vanwege haar totale overschakeling naar 100% duurzame
palmolie conform het Task Force commitment. “Lamb Weston / Meijer werkt aan verduurzaming van
de totale voedingsketen en heeft daarom alle aardappelproducten, met palmolie in de specificatie,
omgezet naar fysiek gescheiden duurzame palmolie, inclusief alle private labels geproduceerd in
Europa”, aldus Jolanda Soons, manager duurzaamheid bij LWM. Sinds 2012 kocht het bedrijf al 100%
‘Mass Balance’ duurzame palmolie of ‘Book & Claim’ certificaten. LWM is in 2015 geheel overgestapt
op ‘Segregated’ duurzame palmolie.

Klik hier voor de volledige rapportage.

De Task Force duurzame palmolie is een samenwerkingsverband tussen leveranciers en afnemers van
palmolie in Nederland. De Task Force definieert duurzame palmolie als palmolie die is gecertificeerd
volgens de principes en criteria van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO) of equivalent. De RSPO
hanteert hierbij verschillende handelssystemen waaronder ‘Book & Claim’ , ‘Mass Balance’ en
‘Segregated’. Bij ‘Segregated’ wordt duurzame palmolie gescheiden gehouden van conventionele
palmolie. De leden van de Task Force zijn sinds 1 januari verder gegaan als de ‘Dutch Alliance for
Sustainable Palm Oil’.

Noot voor de redactie:
De Task Force Duurzame Palmolie is een initiatief van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten in 2010
en bestaat uit de in Nederland gevestigde schakels van de palmolieketen:
• Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV)
• IMACE – NL, voorheen de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
• Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
• 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)
IDH, The Sustainable Trade Initiative ondersteunt de ambitie van de Task Force.

Over de Task Force Duurzame Palmolie: www.duurzamepalmolie.nl
Over MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten: www.mvo.nl
Over IDH, The Sustainable Trade Initiative: www.idhsustainabletrade.com/nederlands
Over de RSPO (Engelstalig) : www.rspo.org
Voor aanvullende vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Eddy Esselink, Voorzitter van de Task
Force Duurzame Palmolie via esselink@mvo.nl of via tel.nr. 079 363 4354 / mobiel: 06 12142551.

