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RSPO NEXT 
 

RSPO NEXT is een vrijwillig initiatief voor RSPO-leden die voldoen aan de huidige vereisten en voorschriften voor de RSPO-principes en -criteria (P&C) en deze bovendien 
overtreffen door op vrijwillige basis strengere beleidsregels en acties te implementeren.  RSPO NEXT is ontwikkeld om een geloofwaardige verificatie van deze acties door 
derden mogelijk te maken. RSPO NEXT gaat verder dan beleidsverklaringen en biedt garanties die alleen onafhankelijke, geaccrediteerde verificaties ter plaatse, die door derden 
worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde wijze, kunnen bieden. 
 
De onderdelen van RSPO NEXT kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld: Geen ontbossing, geen gebruik van vuur, geen beplanting op veengronden, 
terugdringen van broeikasgassen, respect voor mensenrechten en transparantie. Bedrijven moeten deze principes organisatiebreed toepassen, inclusief bij investeringen, 
samenwerkingsovereenkomsten en de bredere supply base van de organisatie. Elke categorie bestaat uit verschillende indicatoren. Een geaccrediteerde RSPO-certificatie-
instelling controleert of deze indicatoren worden nageleefd. RSPO NEXT geldt niet alleen voor alle activiteiten op de locatie van RSPO-gecertificeerde bedrijven, maar schrijft 
daarnaast vereisten voor met betrekking tot grondstofleveranciers, ongeacht de toeleveringswijze van deze grondstoffen. Er worden richtlijnen ontwikkeld die een grote 
betrokkenheid bij de belangrijkste P&C's van RSPO binnen een gehele organisatie benadrukken, waarbij sommige activiteiten afhankelijk zijn van de vereiste evenredige 
inspanning op basis van acceptatie van de leden van de handelsketen. 
 
De RSPO-leden moeten overeenstemming bereiken over een door de RSPO goed te keuren definitie en methode om bossen met een hoge koolstofvoorraad vast te stellen. 
Zonder deze overeenstemming is het niet mogelijk om een essentieel onderdeel van de werkdefinitie van 'geen ontbossing' te ontwikkelen.  Zodra overeenstemming wordt 
bereikt, wordt dit verwerkt in de onderstaande indicatoren. 
 
RSPO NEXT vertegenwoordigt de nieuwste best practices op productieniveau in de palmolie-industrie. We zijn ons ervan bewust dat het net zo belangrijk is om handelsketens 
en programma's te hebben die de levering van gecertificeerde producten ondersteunen, van raffinage, productie tot consumptie. RSPO NEXT zal geen nieuwe fysieke 
handelsketen ontwikkelen, waardoor acceptatie door leden van de handelsketen gemakkelijker en directer wordt. Daarnaast richten de vereisten voor deelname zich ook sterk 
op een 'evenredige inspanning' van de leden van de handelsketen om acceptatie en betrokkenheid van de plantagehouders en producenten die aan deze vereisten voldoen te 
stimuleren. We bevelen bovendien aan dat de Board of Governors de ontwikkeling van een RSPO NEXT voor leden van de handelsketen stuurt en dat dit uiterlijk in de komende 
12 maanden wordt geïmplementeerd. 
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ONDERDEEL INDICATOREN 

GEEN ONTBOSSING   

Beleid NDF 1.1 

Het bedrijf hanteert een openbaar beschikbaar beleid om de ontbossing te bestrijden. 
 
Naast het volgen van de P&C van RSPO en nieuwe beplantingsprocedures (NPP) moet het beleid een openlijke toezegging bevatten om de 
ontbossing te bestrijden door op landschapsniveau te beoordelen waar moet worden ontwikkeld en waar moet worden gekozen voor behoud. 
 
In het beleid moet een aanpak worden gespecificeerd waarin behoud van biodiversiteit en koolstof wordt gecombineerd met 
bebossingsanalyses en sociale overwegingen, inclusief de behoeften van de gemeenschap. 

Beplanting & 
koolstofvoorraden 

NDF 2.1  
Nieuwe plantages worden, afhankelijk van de analyses op landschapsniveau zoals beschreven onder NDF 1.1, alleen aangelegd op minerale 
bodems en in gebieden met lage koolstofvoorraden zoals gedefinieerd door de RSPO.   
 
De RSPO hanteert momenteel de volgende definitie voor gebieden met lage koolstofvoorraden: gebieden met (boven- en ondergrondse) 
koolstofvoorraden waar de verliezen als gevolg van conversie van land (voor oliepalm) gelijk of kleiner zijn dan de toename in 
koolstofvoorraden die worden behaald in het nieuw ontwikkelde gebied, inclusief braakliggende grond (niet-beplante grond), gedurende één 
gewasrotatie. 
 
Met de convergentie van opkomende berekeningsmethoden voor HCS kan de definitie van lage koolstofvoorraden verder worden 
gespecificeerd. De koolstofwaarde kan in ieder geval niet hoger zijn dan de waarde in de bestaande definitie die is opgenomen in de huidige 
P&C's. 
 
Het besluit met betrekking tot waar en wanneer de beplanting plaatsvindt, wordt openbaar gemaakt en omvat de volgende gegevens: 

● Berekeningen m.b.t. koolstoffen & gebruikte standaardwaarden 
● Analyse, prioriteitstelling en behoud van beboste gebieden 
● Gevolgen voor lokale gemeenschappen, inclusief de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) bij besluiten omtrent de 

ontwikkeling en het blijvend behoud waarbij rekening is gehouden met de dynamische interactie en afhankelijkheid tussen 
mens/milieu 

 
NDF 2.2 
De uitstoot van koolstoffen bij de directe omschakeling van landgebruik voor alle nieuwe plantages moeten openbaar worden gemaakt via de 
nieuwe beplantingsprocedure (NPP) van RSPO met de door RSPO goedgekeurde instrumenten. 

Directe & indirecte 
gevolgen beheren en 
bewaken 

NDF 3.1  
De HCV-analyse (hoge natuurbehoudswaarde) voor alle nieuwe plantages moet worden geleid door een onafhankelijke beoordelaar die een 
licentie heeft conform de HCV Resource Network Assessor Licensing Scheme (ALS) 
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NDF 3.2  
Het bedrijf moet op landschapsniveau beschikken over beheer- en bewakingsplannen op het gebied van HCV. De definities van het HCV 
Resource Network moeten worden gebruikt met extra aandacht voor de definitie van 'invloedssfeer'. De beheer- en bewakingsplannen moeten 
worden ontwikkeld in samenwerking met andere belanghebbenden die vóór en tijdens de implementatie actief zijn in het betreffende 
landschap.   
 
Bewijs van de pogingen tot samenwerking moet worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld. 
 
Tot dergelijke samenwerkingsplannen en -gebieden behoren onder andere: 

● beheer van corridors, 
● bufferzones, 
● activiteiten om stroperij en illegale ontbossing te bestrijden, 
● waterlopen en waterrijke gebieden, inclusief beheer van de rivieroevers, 
● beheer van steile hellingen, 
● bestaansmiddelen en culturele identiteit 

 
NDF 3.3  
Het bedrijf moet een onafhankelijke en participatieve SEIA gebruiken bij de ontwikkeling van beheer- en bewakingsplannen om de negatieve 
gevolgen te identificeren, te minimaliseren en te beperken, en de positieve indirecte of secundaire gevolgen van de ontwikkeling te promoten 
vóór en gedurende de ontwikkelingsfasen. 
 
Tot de maatregelen behoren onder andere: 

● Een optimale productiviteit van de geplande werkzaamheden garanderen 
● Braakliggende grond voor minimaal behoud vaststellen 
● Voedselveiligheidskwesties voor lokale gemeenschappen (inclusief gemeenschappen die zich niet in de directe omgeving van het 

project bevinden) 
● De risico's van de toegenomen druk op natuurlijke/beschermde habitats als gevolg van het landgebruik identificeren en beperken 
● Landconflicten als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van grond oplossen 
● Geen gebieden ontwikkelen die gemeenschappen nu en in de toekomst gebruiken om in hun levensonderhoud en andere 

terreinbehoeften te voorzien 
● Wanneer sollicitanten over gelijke kwalificaties beschikken, krijgen sollicitanten van lokale gemeenschappen de voorkeur 
● Het gebruik van bestaande alternatieve bestaansmiddelen begrijpen en ondersteunen, en ervoor zorgen dat dit niet wordt bedreigd of 

afneemt 
● Voorzien in gezondheidsvoorzieningen en opleidingsfaciliteiten wanneer deze niet of niet op redelijke afstand aanwezig zijn 
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NDF 3.4 

In de initiële planning moet in ieder geval de eerste teeltcyclus van de oliepalm (aanplant tot nieuwe beplanting) zijn opgenomen. In zowel de 
planning als de plannen is een genderdimensie geïntegreerd, zodat rekening wordt gehouden met de verschillende rollen die mannen en 
vrouwen hebben met betrekking tot bijv. grondbezit, gebruik, teelt van voedingsgewassen en handelsbebouwing, markten en krediet.  
 
Onverminderd de vereisten met betrekking tot FPIC zal er vóór en tijdens de teeltcyclus verder overleg plaatsvinden met de betreffende 
belanghebbenden en vastgestelde relevante derde partijen om de plannen te bespreken. De geplande toewijzing van land voor diverse 
activiteiten zal tijdens dergelijk overleg worden besproken. 
 
NDF 3.5 

Bedrijven moeten aantonen dat ze de gebieden die onder hun beheer vallen en die niet geschikt zijn voor de ontwikkeling van palmolie, 
beheren en beschermen, vanwege de omvang van potentiële negatieve milieueffecten en/of negatieve sociale gevolgen. Dit geldt ook voor 
oplossingen van mogelijke conflicten in dergelijke gebieden. 
 
Bedrijven mogen dergelijke gebieden alleen uit hun bedrijfsonderdelen verwijderen als ze het behoud van dergelijke gebieden en waarden 
kunnen garanderen. Wanneer een entiteit anders dan het bedrijf deze actie initieert, moet het bedrijf bewijzen overleggen waaruit blijkt dat ze 
de potentiële negatieve gevolgen van de verwijdering en mogelijke conversie als gevolg van de verwijdering heeft besproken. Dit om aan te 
tonen dat het een poging heeft gedaan om de verwijdering te voorkomen of ten minste gegevens heeft verstrekt aan de betreffende entiteit 
over de negatieve gevolgen van een dergelijke actie. 

GEEN GEBRUIK VAN 
VUUR 

 

Voorkomen en 
bestrijden van branden 

NFR 1.1 

Bedrijven mogen geen vuur gebruiken bij nieuwe of bestaande activiteiten met betrekking tot landvoorbereiding, landbeheer, afvalbeheer of 
voor andere doeleinden, tenzij er sprake is van gemotiveerde en gedocumenteerde fytosanitaire noodgevallen. In deze gevallen moet eerst 
goedkeuring worden verkregen van de bevoegde instanties.  
 
NFR 1.2 

Bedrijven moeten beschikken over plannen, procedures en voorzieningen om in samenwerking met de gemeenschappen en lokale instanties 
branden op het land dat zij beheren en in de nabijheid van plantages te voorkomen, controleren en bestrijden. In de plannen moet het beheer 
van de waterspiegel worden opgenomen. 
In de plannen moet bovendien een definitie van de passende grenzen buiten het bedrijfsonderdeel worden beschreven op basis van de 

risicobeoordeling. 
 
De bijbehorende training van het personeel in het gebruik van de gekozen bewakingsinstrumenten moet worden gedocumenteerd. Bedrijven 
moeten alle reacties van het management betreffende het voorkomen en bestrijden van branden documenteren. 
 
Hulpmiddelen zoals Global Forest Watch van WRI worden aanbevolen als bewakingshulpmiddel. 
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GEEN BEPLANTING OP 
VEENGRONDEN 

 

Geen nieuwe beplanting 
op veengronden, 
ongeacht de diepte 

PT 1.1 

Elke ontwikkeling op veengronden, ongeacht de diepte en omvang, is na 16 november 2015 verboden. 

Bestaande plantages op 
veengronden moeten 
worden beheerd 
conform de Best 
Management Practices 

PT 2.1  
Alle bestaande plantages op veengronden, ongeacht de diepte of omvang, moeten voldoen aan de richtlijnen van de RSPO met betrekking tot 
Best Management Practices voor bestaande plantages op veengronden.  
PT 2.2  
Ontwaterbaarheidsanalyses voor veengronden moeten openbaar worden gemaakt. 
PT 2.3 

Wanneer een bedrijf op basis van ontwaterbaarheidsanalyses of andere redenen heeft vastgesteld dat gebieden ongeschikt zijn voor het 
opnieuw beplanten met oliepalmen, moeten deze gebieden op basis van plannen die in samenwerking met de betrokken gemeenschappen zijn 
ontwikkeld, op een andere wijze worden beheerd, zoals rehabilitatie of ander duurzaam gebruik. 
 

TERUGDRINGEN VAN 
BROEIKASGASSEN 

 

Broeikasgassen meten  GHG 1.1  
De RSPO Palm GHG Tool of een vergelijkbaar instrument dat door de RSPO is goedgekeurd, moet worden gebruikt om de uitstoot van het 
bedrijfsonderdeel en van alle andere in aanmerking komende activiteiten van de gehele organisatie te bewaken. 

Broeikasgassen 
terugdringen 

GHG 2.1  
Er moet een beheer- en bewakingsplan worden opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen gericht te verlagen. 
 
GHG 2.2 

Er moeten Best Management Practices worden geïmplementeerd om de uitstoot op operationeel niveau terug te dringen. Het gaat onder 
andere om: 

● Plannen om alle locaties tegen 2020 te voorzien van installaties om biogassen te verzamelen uit POME of 
● Andere technieken met dezelfde resultaten als het verzamelen van biogassen en 
● Optimaal gebruikmaken van anorganische meststoffen en chemicaliën om de uitstoot te minimaliseren 
● Het beheer van plantages en braakliggende grond verbeteren 

 

Rapportages over 
broeikasgassen 

GHG 3.1  
De resultaten van de metingen en de doelstellingen van het bedrijfsonderdeel en op organisatieniveau moeten ten minste één keer per jaar 
worden gepubliceerd. De resultaten moeten worden gepubliceerd als absoluut ten opzichte van het benchmarkjaar 2005 (of, indien later, de 
start van de activiteiten) en de intensiteit per hectare en per ton ruwe palmolie. 
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RESPECT VOOR 
MENSENRECHTEN 

 

Eerlijke behandeling van 
kleine plantagehouders 

HR 1.1 

Bedrijven moeten steunprogramma's ontwikkelen die zijn gericht op alle kleine plantagehouders (ongeachte het type) in de supply base om 
hun vaardigheden en toegang tot de markt te vergroten en stimuleren. 
 
Deze programma's moeten ingaan op duurzaamheidsvraagstukken, opbrengst en productiviteit, trainingen op het gebied van gevaarlijke 
stoffen, financieel beheer en budgettering, logistieke aspecten van de verwerking en markttoegang, en voorlichting geven aan kleine 
plantagehouders over hun rechten. 

Conflicten voorkomen 
en reageren op klachten 

HR 2.1 

Er moeten communicatie- en overlegprocedures, inclusief FPIC en mechanismen voor conflictoplossing voor individuele gevallen, worden 
opgesteld in samenspraak met de betreffende belanghebbenden, waaronder lokale gemeenschappen. Daarbij moet met name worden 
benadrukt dat kwetsbare groepen, minderheidsgroepen en gendergroepen zullen worden geraadpleegd. 

Landgebruik is vrij van 
conflicten 

HR 3.1 

Plantagehouders en molenaars moeten aan de door de RSPO goedgekeurde richtlijnen voor FPIC voldoen. Het bedrijfsbeleid moet elke vorm 
van intimidatie verbieden.  
Het bedrijf moet de beslissing van een gemeenschap of gemeenschappen om de geplande ontwikkeling te weigeren respecteren. 
 
Het bedrijf moet onderkennen dat sociale waarden veranderen en dat gemeenschappen vrij zijn om hun eigen keuzes te maken en garanderen 
dat de overleg- en planningsprocedure kan worden aangepast en ruimte biedt om tijdens de ontwikkeling van het project jaarlijks (of vaker) 
overleg te plegen. 
 
HR 3.2 

Bedrijven moeten FPIC respecteren. Tegenstrijdigheden en inconsistenties tussen de wet- en regelgeving en de vereisten met betrekking tot 
FPIC van de RSPO moeten worden vastgesteld. Bedrijven moeten proberen om deze vastgestelde tegenstrijdigheden en inconsistenties op te 
lossen. 

HR 3.3 

Wanneer er sprake is van een conflict over het gebruik van het land moet de boer met behulp van de mechanismen voor conflictoplossing 
aantonen dat de benodigde maatregelen zijn of worden genomen om het conflict met de betreffende partijen op te lossen. 
 
Wanneer de activiteiten overlappen met die van andere rechthebbenden moet het bedrijf het conflict oplossen conform criteria 6.3 en 6.4 van 
de P&C van de RSPO en de relevante instanties waarschuwen. 
 
HR 3.4 

Plantageactiviteiten op terrein dat buiten de wettelijk vastgestelde grenzen ligt, moeten worden stopgezet en er moeten specifieke plannen 
worden opgesteld om deze kwesties voor gelieerde kleine plantagehouders op te lossen.  
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Goede 
arbeidsomstandigheden 

HR 4.1 

Als er binnen de RSPO geen nationale interpretatie van de definitie van een behoorlijk inkomen bestaat, moet het bedrijf een proces van 
collectieve onderhandelingen met werknemers documenteren om het onderling overeengekomen totale beloningspakket, dat voorziet in een 
goede levensstandaard en ten minste bestaat uit het minimumloon, vast te stellen en te implementeren. 

 
HR 4.2 

Het bedrijf mag werknemers, inclusief arbeidsmigranten, transmigranten en/of werknemers in loondienst, op geen enkele manier ervan 
weerhouden om een vakbond op te richten of hier lid van te worden en/of deel te nemen aan collectieve onderhandelingen, voor zover de 
nationale wet- en regelgeving dit toestaat. 
 
HR 4.3 

Er moet kunnen worden aangetoond dat de werknemers en werkgevers de rechten van de werknemers op collectieve onderhandelingen en 
vrijheid van vereniging begrijpen. 
 
HR 4.4 

Gevaarlijke werkzaamheden (zoals gedefinieerd door de ILO) mogen niet worden uitgevoerd door personen jonger dan 18 jaar. 
 
HR 4.5 

Het gebruik van paraquat is verboden. 
 
HR4.6 

Er moet kunnen worden aangetoond dat er initiatieven zijn gestart om de opleidings- en carrièrekansen van de kinderen van alle werknemers 
te maximaliseren. Deze initiatieven omvatten onder andere: 

● Het beschikbaar stellen van onderwijsmiddelen (bijv. onderwijsmaterialen zoals computers, lesboeken en andere hulpmiddelen en 
materialen), 

● Steunprogramma's voor carrièremogelijkheden binnen en buiten de plantage, en 
● Het aanbieden van stageplekken voor schoolverlaters 

 
HR 4.7 

Er moet een speciale commissie worden samengesteld die zich inzet voor de belangen van vrouwen.  
Alle vertegenwoordigers van het management die met deze commissie overleggen, moeten vrouw zijn. 
 
HR 4.8 

Alle klachten/meldingen van seksuele intimidatie of uitbuiting moeten worden gedocumenteerd. Alle maatregelen en acties moeten worden 
bewaakt. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het zich actief inzet om het aantal gevallen van seksuele intimidatie of uitbuiting te beperken. 
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TRANSPARANTIE  

Belanghebbenden 
voorzien van informatie 

TR 1.1  
Er moet een gedocumenteerde SOP (standaard werkwijze) worden opgesteld voor het constructief reageren op verzoeken om informatie van 
belanghebbenden, inclusief een specifiek tijdsbestek voor het reageren op verzoeken  

Gedragscode en 
integriteit 

TR 2.1  
De ethische gedragscode moet ten minste een schriftelijke verklaring bevatten over de betrokkenheid van het bedrijf bij, en die meer details 
geeft over: 

1. Het nastreven van een eerlijke bedrijfsuitoefening; 
2. Het verbieden van alle vormen van corruptie, omkoping en frauduleus gebruik van geld en middelen; 
3. Het verstrekken van informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en in de sector geaccepteerde 

werkwijzen. 

Traceerbaarheid van 
plantage tot molen 

TR 3.1  
Alle molens moeten zijn voorzien van een traceerbaarheidssysteem om de productielocatie voor alle FFB, inclusief de percentages, te 
identificeren voor hun eigen productie en de productie van gelieerde kleine plantagehouders, handelaren, onafhankelijke kleine 
plantagehouders en alle andere producenten of leveranciers van FFB. 
 
Plantagehouders en molenaars moeten een plan ontwikkelen en implementeren om te garanderen dat de supply base van kleine 
plantagehouders voldoet aan de richtlijnen van de RSPO met betrekking tot duurzame en legale bronnen binnen het tijdsbestek zoals genoemd 
in TR 3.2 en TR 3.3 hieronder. 
 
Het plan moet ingaan op:  

● Technische, financiële en educatieve ondersteuning bij activiteiten die relevant zijn voor alle P&C's van de RSPO en in het bijzonder:  

 bodembeheer,  

 gebruik en opslag van chemicaliën en meststoffen,  

 gebruik van kiemplanten,  

 identificatiebeheer en bewaking van HCV, HCS en veengrond,  

 het terugdringen van de uitstoot,  

 het oplossen van landconflicten,  

 het verbeteren van het welzijn van werknemers en  

 duurzame ontwikkeling 
 

NB De taakgroep binnen de RSPO die verantwoordelijk is voor de wettigheid en traceerbaarheid van FFB zal aanbevolen strategieën opstellen 
voor het implementeren van deze activiteiten tijdens de afronding. 
 
TR 3.2  
Binnen 1 jaar na de initiële RSPO NEXT-verificatie mag de molen alleen FFB van bekende bronnen (ten minste tot op niveau van handelaars) 
gebruiken. Daarnaast moeten plannen worden ontwikkeld om de volledige supply base van kleine plantagehouders te ondersteunen bij het 
identificeren van kenmerken die kunnen wijzen op hoge risico's en het beperken of voorkomen van dergelijke risico's. 
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TR 3.3  
Binnen 2 jaar na de initiële RSPO NEXT-verificatie moet een systeem zijn geïmplementeerd dat garandeert dat alle FFB die de molen ingaan 
afkomstig zijn van bekende plantagebronnen en: 

● Afkomstig zijn van grond dat legaal is beplant voor de productie van palmolie; 
● Afkomstig zijn van bestaande plantages op veengronden die worden beheerd conform de Best Management Practices van de RSPO 
● Niet GEPLANT zijn op veengronden, ongeacht de diepte en omvang, sinds november 2015; 
● Niet het onderwerp zijn van conflict tussen aangrenzende gemeenschappen; 
● Niet geproduceerd zijn door organisaties waar sprake is van dwangarbeid, mensenhandel of kinderarbeid; 
● Afkomstig zijn van land waar geen gebruik is gemaakt van vuur; 
● Afkomstig zijn van land dat sinds november 2005 geen HCV- of potentieel HCV-gebieden heeft vervangen (zie criterium 7.3) tenzij een 

actief programma conform de goedgekeurde RSPO-processen is gedocumenteerd om potentiële beperkingen te ondervangen. 
 
Ter verduidelijking van en herhaalde steun voor de productieve samenwerking met kleine plantagehouders die een aanzienlijke en belangrijke 
rol spelen in de handelsketen, moeten bedrijven speciale aandacht besteden aan het ontwikkelen van strategieën die ervoor zorgen dat alle 
typen kleine plantagehouders kunnen deelnemen aan de handelsketens. De genoemde plannen moeten dit weerspiegelen en meer informatie 
geven.  
 
De RSPO zet zich in voor de ontwikkeling van een aanpak waarbij de samenwerking met de gemeenschap van kleine plantagehouders met 
betrekking tot High Conservation Value en hun activiteiten wordt gestimuleerd. Met name het secretariaat zal zich ervoor inzetten dat de 
werkgroep van kleine plantagehouders en de HCV-werkgroep gedeelde oplossingen ontwikkelen.  
 
Bedrijven worden aangemoedigd om een aanpak te ontwikkelen die geschikt is voor hun supply base van kleine plantagehouders en deze ter 
beoordeling en goedkeuring aan te bieden aan de RSPO. Deze goedgekeurde programma's worden gebruikt als speciale instrumenten om de 
uitsluiting van de supply base van kleine plantagehouders in een handelsketen te voorkomen. We willen u erop wijzen dat de uitsluiting van 
kleine plantagehouders slechts een laatste redmiddel is. 

 


