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De Non-Food (DETIC) sluit zich aan bij Belgische Alliantie voor Duurzame 
Palmolie 

 
 

DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van cosmetica, wasmiddelen, 
onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden, aanverwante producten en materiaal alsook in aerosol 
verpakte producten heeft zich zopas aangesloten bij de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie. 
 
De Leden van de Belgische Alliantie verbinden zich ertoe promotie te voeren voor duurzame palmolie met als 
doel ervoor te zorgen dat alle palmolie die in België in hun sector gebruikt wordt, tegen 2015 duurzaam zou 
zijn. «Duurzame palmolie» betekent dat de olie gecertifieerd is volgens de RSPO-principes en -criteria (Round 
Table on Sustainable Palm Oil) en dat zij verhandeld wordt volgens één van de RSPO-verhandelsystemen of 
enig ander minstens gelijkwaardig systeem.  
 
De DETIC-sectoren (non-foodproducten) hebben zich zopas aangesloten bij de Alliantie, die in 2012 door de 
voedingsindustrie opgericht werd.  « Onze sectoren zijn niet meteen grootverbruikers van ruwe olie», aldus 
Secretaris-Generaal Françoise Van Tiggelen,  «maar zijn wel voortdurend op zoek naar hernieuwbare 
grondstoffen die op een duurzame manier beheerd worden. Palmolie vormt een eerste stap in dat proces».  
 
Alhoewel het RSPO-systeem vrij duidelijk is, wil DETIC het ook hebben over de problematiek van de 
traceerbaarheid van derivaten en met name van de «oppervlakteactieve stoffen», dit zijn essentiële 
ingrediënten in heel wat detergenten en cosmetica.  DETIC is goed geplaatst om dat te doen aangezien de 
vereniging ook de vertegenwoordiger in België is van de CESIO (European Committee of Organic Surfactants 
and their Intermediates), de Europese organisatie van producenten van oppervlakteactieve stoffen, waarvan 
de meerderheid RSPO-leden zijn. 
 
« DETIC vormt een versterking van de Alliantie, die alle schakels in de palmolieketen bestrijkt. De DETIC-
sectoren vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen deel van de non-foodsector.  Hoe meer sectoren 
stroomafwaarts in de keten vertegenwoordigd zijn, hoe doelgerichter wij kunnen optreden.  Ik nodig 
trouwens alle verantwoordelijke gebruikers van olie en oliederivaten uit om zich bij ons aan te sluiten», zo 
besluit Philippe Thiry, Voorzitter van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, die de nieuwe partner 
van harte welkom heet.  
De Alliantie legt de lat erg hoog en DETIC zal alles in het werk stellen om zijn leden te overtuigen duurzame 
palmolie te gaan gebruiken. 
 
Tot het ledenbestand van de Alliantie horen, de FOOD-sector: APIM, BELGAPOM, CHOPRABISCO, FEVIA, 
FGBB, UNIFA, twee olieproducenten (Cargill en Fuji), een agrovoedingsbedrijf (SIPEF); de FEED-sector: 
BEMEFA – APFACA en de NON-FOODsector: DETIC 
 
Voor meer informatie kan u terecht op onze website: www.sustainaBELpalm.be of kan contact opnemen 
met info.alliance@sustainaBELpalm.be 
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