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PERSBERICHT 
 

Aankondiging van de buitengewone algemene ledenvergadering van de 

Roundtable on Sustainable Palm Oil 
 

2 april 2013, Internationaal – De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO – de Rondetafel voor 

Duurzame Palmolie), een organisatie die de verschillende betrokkenen uit de palmoliesector verenigt 

en een certificatieschema voor duurzame palmolie uitgeeft, kondigt aan dat zijn buitengewone 

algemene ledenvergadering voor de leden zal plaatsvinden op 25 april 2013 in Kuala Lumpur, 

Maleisië. 

De belangrijkste resolutie op de agenda is de goedkeuring van de RSPO-principes en criteria (P&C) voor 

duurzame palmolieproductie 2013, waarbij de Raad van Bestuur van de RSPO:  

1. De RSPO-leden vraagt te stemmen voor de goedkeuring van de P&C 2013. 
2. De leden op wie de P&C van toepassing zijn, verzoekt te werken aan de implementatie en 

certificatie van deze herziene P&C. 
3. De leden op wie de P&C niet rechtstreeks van toepassing zijn, verzoekt parallelle normen te 

implementeren die relevant zijn voor hun eigen organisatie, en die niet lager kunnen zijn dan de 
normen uiteengezet in de herziene P&C.  

4. De leden op wie de P&C niet rechtstreeks van toepassing zijn, verzoekt duurzame palmolie 
actief te promoten en ondersteuning te bieden aan de leden die ernaar streven deze herziene 
P&C te implementeren. 

 
Dit is de eerste herziene Principes & Criteria, indicatoren en richtlijnen, die wordt ingevoerd sinds 

november 2007 (P&C 2007). Nadat de RSPO-leden de P&C 2007 vijf jaar lang hadden toegepast, werden 

ze in 2012-2013 herzien door de RSPO Principles & Criteria Review Taskforce. De herziene tekst van de 

Principes & Criteria (P&C) werd goedgekeurd door de P&C Review Taskforce, en kreeg de steun van de 

Raad van Bestuur van de RSPO in februari 2013. Hij zal voorgesteld worden aan alle leden op de 

komende buitengewone algemene ledenvergadering. 

De herziening had tot doel de relevantie en de doeltreffendheid van de P&C voor zijn leden te 

verbeteren, om zo de visie en de missie van de RSPO te verwezenlijken. Het herzieningsproces volgde de 

beste praktijken van ISEAL, en omvatte twee openbare raadplegingen en vier fysieke vergaderingen van 

de Taskforce, en het resultaat is de herziene RSPO P&C voor duurzame palmolieproductie 2013: 

www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf. 

Er werd een consensus bereikt over de herziene P&C na maanden van intensieve en gedetailleerde 

discussies in de P&C Review Taskforce, die was samengesteld uit telers uit Maleisië, Indonesië en de rest 

van de wereld (voor de vertegenwoordiging van andere Aziatische landen zoals Thailand en Cambodja, 

http://www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf
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en Latijns-Amerika, Afrika en Oceanië); vertegenwoordigers van de leveringsketen, uit de sectoren 

verwerking en handel, producenten van consumptieproducten en retailers; en vertegenwoordigers van 

ecologisch en maatschappelijk georiënteerde ngo’s. 

 

Dit is de eerste herziening van de norm in vijf jaar, en hij biedt een verheldering en verbetering van de 

vorige P&C. Enkele belangrijke wijzigingen aan de P&C: 

 een nieuw criterium dat telers vereist hun uitstoot van broeikasgassen uit nieuwe aanplantingen 

te beperken 

 een nieuw criterium over ethische bedrijfspraktijken, waardoor bedrijven vereist zijn een anti-

corruptiebeleid op te stellen en in te voeren 

 een nieuw criterium dat vereist dat er een mensenrechtenbeleid aanwezig is en doorheen het 

hele bedrijf wordt gecommuniceerd 

 een nieuw criterium dat het gebruik van dwangarbeid verbiedt 

Jan Kees Vis, voorzitter van de Raad van Bestuur van de RSPO: “Gezien het engagement en de missie van 

de RSPO om de industrienormen te verhogen en tegelijk een brede waaier van belangen te 

harmoniseren, is de overeengekomen tekst van de herziene P&C een compromis op basis van de 

inclusieve, consensusgerichte, multi-stakeholderfilosofie voor het opstellen van de normen. De RSPO is 

van mening dat de herziene criteria, indicatoren en richtlijnen de doeltreffendheid en de relevantie van 

de principes en criteria zullen verbeteren, en zullen helpen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen 

waarmee de duurzame teelt van palmolie te maken krijgt.” 

Het herzieningsproces van de P&C 2013 werd gefaciliteerd door Proforest, een onafhankelijke 

consultant die organisaties, bedrijven, overheden en gemeenschappen helpt rechtvaardige oplossingen 

te vinden voor het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen. 

Meer details over de buitengewone algemene vergadering en de resoluties vindt u op www.ga.rspo.org 

- Einde -  

Noot voor de redactie: 
 
15% van de wereldwijde palmolieproductie is nu RSPO-gecertificeerd 
De jaarlijkse productiecapaciteit van RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie bedraagt momenteel naar schatting 
8,2 miljoen ton, ongeveer 15% van de wereldwijde productie van palmolie. Het gecertificeerde gebied is meer dan 
2,2 miljoen hectaren groot, waarbij ongeveer 48,2% van de huidige wereldwijde RSPO-gecertificeerde duurzame 
palmolieproductie afkomstig is uit Indonesië, gevolgd door 43,9% uit Maleisië, en de resterende 7,9% is afkomstig 
uit Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Thailand, Cambodja, Brazilië, Colombia en Ivoorkust.  
 
Meer informatie vindt u op:  
Marktprestaties; Lidmaatschap; Handelsmerk; Certificatie 
Snelle feiten 

http://www.ga.rspo.org/
http://www.rspo.org/en/Market_Data_-_March_2013
http://www.rspo.org/file/Febver2.pdf
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Wie zit er in de RSPO?  
Waarom palmolie afschaffen geen oplossing is. Steun liever duurzame palmolie. 
Informatieblad voor consumenten 
Koopgids RSPO-handelsmerk 
 

U vindt ons ook hier: LinkedIn; Twitter; Facebook; Newsletter 

 
Over RSPO 
In antwoord op de dringende wereldwijde oproep om duurzaam geproduceerde palmolie werd de Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) opgericht in 2004 met als doel de groei en het gebruik van duurzame 
palmolieproducten te promoten, door middel van geloofwaardige wereldwijde standaarden en het engagement 
van alle betrokkenen. Het hoofdkantoor van de vereniging bevindt zich in Zürich, Zwitserland, het secretariaat is 
momenteel gevestigd in Kuala Lumpur, met een satellietkantoor in Jakarta. 
 
RSPO is een vereniging zonder winstoogmerk die de betrokken spelers uit zeven sectoren van de palmolie-
industrie verenigt – palmolieproducenten, verwerkers en verhandelaars van palmolie, producenten van 
consumentengoederen, retailers, banken en investeerders, milieu- en natuurbescherming ngo’s, en sociaal of 
maatschappelijk georiënteerde ngo’s – om de wereldwijde standaarden voor duurzame palmolie te ontwikkelen 
en te implementeren. 
 
De vertegenwoordiging van de verschillende betrokken sectoren wordt zo weerspiegeld in de beheerstructuur van 
de RSPO dat de plaatsen in de raad van bestuur en in de projectwerkgroepen eerlijk verdeeld zijn over de sectoren. 
Op die manier belichaamt de RSPO de filosofie van ‘rond tafel’ door gelijke rechten te geven aan elke groep van 
betrokkenen, om groep specifieke agenda’s te bespreken, traditioneel tegenwerkende betrokkenen en 
concurrenten te laten samenwerken naar een gemeenschappelijk doel toe, en beslissingen te nemen bij 
consensus. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Contactpersoon voor het RSPO 
Secretariaat:  
Anne Gabriel 
Communications Director  
Tel.:+603-22012053  
AnneGabriel@rspo.org 

Contactpersoon voor 
Indonesië: 
Desi Kusumadewi 
RSPO Indonesia Director 
Tel.: +62 21 5794 0222 
desi@rspo.org 

Contactpersoon voor Europa: 
Giovanni Colombo 
Tel.: +32 (0)2 231 50 19 
communications.eu@rspo.org 

 
Contactpersoon voor India:  
Arneeta Vasudeva  
Tel.: +91-124-4967316 
communications.in@rspo.org 

 
Contactpersoon voor China:  
Peter Headden  
Tel.: (86 10) 5861 7597 
communications.cn@rspo.org 
 

 

http://www.rspo.org/en/who_is_rspo
http://www.rspo.org/en/support_cspo_instead
http://www.rspo.org/en/consumer_fact_sheet
http://www.rspo.org/en/rspo_trademark_shopping_guide
http://www.linkedin.com/groups?gid=4544960
https://twitter.com/RSPOtweets
http://www.facebook.com/RSPO.org
http://www.rspo.org/en/rspo_e-gazette
mailto:AnneGabriel@rspo.org
mailto:desi@rspo.org
mailto:communications.eu@rspo.org
mailto:communications.in@rspo.org
mailto:communications.cn@rspo.org

