PERSBERICHT
Task Force Duurzame Palmolie krijgt opvolging in 2016
Verduurzaming is een continu proces

Zoetermeer, 2 December 2015. Sinds 2010 werkt de Task Force Duurzame Palmolie aan het
realiseren van 100% duurzame palmolie in de Nederlandse markt. Eind 2015 loopt het mandaat
van de Task Force af. De Task Force Duurzame Palmolie kijkt uit naar het eindresultaat maar geeft
bij voorbaat aan dat het werk niet klaar zal zijn. Verduurzaming is immers een continu proces. De
leden van de Task Force gaan verder met het verduurzamen van de palmolieketen en doen dit via
de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’. De leden van de Dutch Alliance Sustainable Palm Oil
zullen stimuleren dat er meer fysiek duurzame palmolie verwerkt wordt in producten en zullen
werken aan de continue verbetering van de certificeringsstandaarden.

In de Task Force Duurzame Palmolie werken de verschillende sectoren uit de Nederlandse
palmolieketen sinds 2010 aan het volgende commitment: ‘Alle palmolie die in Nederland voor de
Nederlandse markt wordt verwerkt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen is RSPO
gecertificeerd in 2015’. In mei 2016 publiceert de Task Force haar definitieve eindrapportage met het
aandeel duurzame palmolie. Naar verwachting wordt het beoogde doel gehaald. Hiermee is een
onomkeerbare transitie in gang gezet naar mainstream duurzame palmolie. Op 31 december 2015
eindigt het mandaat van de Task Force.

Dutch Alliance Sustainable Palm Oil
De Dutch Alliance Sustainable Palm Oil verbindt zich aan het stimuleren van de fysieke inkoop van
duurzame palmolie, dat wil zeggen ‘Mass Balance’ of ‘Segregated’ in plaats van ‘Book & Claim’certificaten. Een speerpunt is ook de continue aanscherping van de RSPO-certificeringsstandaard. Zo
staan nu onder de aandacht: de bescherming van hoogwaardige bossen, geen productie op
veenlanden en de ondersteuning van kleine, onafhankelijke boeren.
De sectoren die deel uitmaken van de Task Force zullen deel uitmaken van de Dutch Alliance. Zij
vertegenwoordigen producenten, afnemers en retailers van (producten met) duurzame palmolie.
De leden van de Dutch Alliance roepen ALLE sectoren die palmolie verwerken, kopen of verkopen
op zich aan te sluiten bij de ambitie van de Dutch Alliance.

‘Level playing field’ in Europa
De Dutch Alliance wil flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, niet alleen in Nederland
maar ook daar buiten. Met Nederland als voorbeeld hebben inmiddels acht andere landen een
initiatief opgezet dat vergelijkbaar is met de Task Force / Dutch Alliance. Niet alleen in Nederland,
maar ook in de rest van Europa en andere regio’s wil de Dutch Alliance duurzame palmolie
stimuleren. Dit is met name van belang voor multinationals en bedrijven die in meerdere landen
actief zijn, opdat zij hun totale productie kunnen overschakelen op duurzame palmolie. De Dutch
Alliance zal haar ervaring en kennis met de overige nationale initiatieven delen en de oprichting van
nieuwe initiatieven in andere Europese landen stimuleren. Op deze manier draagt de Dutch Alliance
bij aan een ‘level playing field’ en daarmee aan de algehele verduurzaming van de palmolieketen.

Klik hier voor de volledige tekst van het commitment van de Dutch Alliance Sustainable Palm Oil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy Esselink, voorzitter van de Task force
Duurzame Palmolie via email: esselink@mvo.nl of telnr. 079 363 4354 / 06 12 14 25 51.

De leden van de Task Force Duurzame Palmolie en Dutch Alliance Sustainable Palm Oil zijn:











Algemene Kokswaren- en Snackproductenvereniging (AKSV)
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
International Margarine Association for the Countries of Europe (IMACE-NL)
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof)

Initiatief Duurzame Handel (IDH) is partner van de Task Force Duurzame Palmolie en Dutch Alliance
Sustainable Palm Oil.

