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1. Wat is duurzame palmolie?
Palmolie die op duurzame wijze is geprodu-
ceerd en waarbij ontbossing, milieuschade, 
landonteigening en schending van arbeids-
rechten wordt tegen gegaan.

2. Waarom is palmolie gekozen als duurzame keuze?
Palmolie is een duurzame keuze, omdat de 
olieopbrengst per hectare 4-10 keer hoger is 
dan soja-, raapzaad- en zonnebloemolie.
Palmolie is één van de meest gebruikte plant-
aardige oliën ter wereld. Vanwege de positieve 
eigenschappen die andere plantaardige vetten 
niet hebben (consistentie, neutrale smaak, 
relatieve hittestabiliteit, lange houdbaarheid 
en smeerbaarheid) is het een belang-
rijke grondstof voor veel producten die we 
dagelijks gebruiken, zoals brood en koekjes.

3. Wat is RSPO?
RSPO staat voor RoundtRSPO staat voor Roundtable on Sustainable 
Palm Oil, opgericht in 2004. De organisatie 
telt inmiddels ca. 3750 leden uit de hele keten: 
producenten, handelaren, voedselverwerkende 
bedrijven, supermarkten, finan-
ciële instituties en NGO’s.

4. Wat is de doelstelling van RSPO?
Het streven naar Het streven naar het verduurzamen van de 
productieketen van palmolie, waarbij ontbos-
sing, milieuschade, landonteigening en schen-
ding van arbeidsrechten wordt tegengegaan. 
De doelstelling voor Europa is om in 2020 
100% duurzame palmolie te gebruiken.

5. Welke manieren zijn er om RSPO-gecertificeerde 
duurzame palmolie te kopen?
Er zijn vier verschillende manieren / handels-
systemen om RSPO-gecertificeerde duurzame 
palmolie te kopen:
• Book & Claim (B&C)
• Mass Balance (MB)
• Segregation (SG)
• Identity Preserved (IP)

• Book & Claim (B&C) 
De keten wordt niet gevolgd. Eindgebruikers 
kunnen het volume palmolie dat zij gebruiken 
compenseren met een GreenPalm-certificaat. 
Deze kopen zij van boeren die duurzame 
palmolie produceren. Hiermee garandeert een palmolie produceren. Hiermee garandeert een 
bedrijf dat ergens ter wereld een hoeveelbedrijf dat ergens ter wereld een hoeveelheid 
duurzame palmolie wordt geproduceerd die 
gelijk is aan de hoeveelheid waarvoor certifi-
caten worden ingekocht. Deze methode is te 
vergelijken met de levering van groene 
stroom. De organisatie Greenpalm verkoopt 
deze certificaten.
• Mass Balance (MB)
Duurzame palmolie van gecertificeerde bron-
nen wordt administratief gevolgd in de keten, 
maar wordt vermengd met gewone palmolie.
• Segregation (SG)
Duurzame palmolie van verschillende gecerti-
ficeerde bronnen wordt door de hele keten 
gescheiden van gewone palmolie.
• Identity Preserved (IP)
Duurzame palmolie van één enkele gecertifi-
ceerde bron wordt door de hele keten geschei-
den van gewone palmolie.
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6. Is duurzame palmolie in alle vier de handelssystemen 
beschikbaar?
Ja, maar voor bepaalde fracties van 
palm(pit)olie geldt dat deze momenteel nog 
niet SG of IP geleverd kunnen worden. De raf-
finadeurs werken aan het beschikbaar maken 
van deze fracties in SG-kwaliteit.

7. Aan welke voorwaarden moet mijn bedrijf voldoen 
om RSPO-palmolie te claimen?
Om palmolie te claimen moet uw bedrijf lid 
zijn van RSPO én in het bezit zijn van een certi-
ficaat.

8. Welke claims mag ik als bedrijf voeren?
Indien uw bedrijf lid is van RSPO en gecertifi-
ceerd is, mag de volgende claim worden 
gebruikt:
• Als ten minste 95% van de palmolie in uw 
product gedekt is door de handelssystemen 
B&C en/of MB, kunt u de volgende claim ge-
bruiken: “dit product ondersteunt de produc-
tie van gecertificeerde duurzame palmolie”
• Als ten minste 95% van de palmolie in uw 
product gedekt is door de handelssystemen SG 
en/of IP, kunt u de volgende claim gebruiken: 
“dit product bevat palmingrediënten afkom-
stig van RSPO-gecertificeerde plantages”

9. Wat is groepscertificering?
Een RSPO-groepscertificaat is een RSPO-han-
delsketencertificaat. Bij dit certificaat kunnen 
zich verschillende onafhankelijke kleine of 
middelgrote bedrijven/entiteiten aansluiten. 
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De aangesloten bedrijven gaan onder toezicht 
van een groepsmanager actief deelnemen aan 
de RSPO-handelsketen. De groepsmanager 
heeft tot taak alle deelnemers aan de groeps-
certificering te begeleiden en te controleren. 
Controle van de groepsleden vindt plaats door 
het auditen van de groepsleden.
Groepsleden worden voor toetreding en daar-
opvolgend jaarlijks geauditeerd. Voor een 
groepscertificering gelden geen landsgrenzen, 
wel geldt een max. van 500.000 kg voor het 
gebruik van palmingrediënten.

10. Wat is de status van Zeelandia Zierikzee ten aanzien 
van RSPO?
Sinds 2011 is de Zeelandia groep lid van RSPO. 
De Zeelandia-productielocatie in Zierikzee is 
sinds 2013 RSPO ‘Mass Balance’ (MB) gecertifi-
ceerd. In mei 2015 is de productielocatie in Zie-
rikzee naast MB ook ‘Segregated’ (SG) gecerti-
ficeerd. 

Per 1 januari 2017 zijn de meeste producten 
met palmingrediënten in het Zeelandia assor-
timent omgezet naar RSPO-SG. 
Als u voldoet aan de RSPO-criteria voor duur-
zame palmolie, kan Zeelandia u producten met 
palmingrediënten aanbieden die voldoen aan 
de SG-classificatie.


