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De duurzaamheidsformule 
van de Rabobank:

Oerbossen tussen
2000-2012

Complexe logistiek maakt 
het lastig de waardeketen  
te controleren

Indonesië lijkt, na de VS  
en China, hier het grootste 
aandeel in te hebben

In Indonesië spelen alleen  
al 5.000 conflicten rond  
land- en mensenrechten

Vanwege een gebrek aan 
financiering, technologie 
en kennis

Hoe voeden we de wereld 
-duurzaam-  in 2050?
Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan 164 miljoen ton plantaardige olie 
geproduceerd. Meer dan 59 miljoen ton hiervan is palmolie. De oliepalm  
heeft tien keer zo weinig grond nodig als andere olieproducerende gewassen, 
en is daarmee het productiefste geteelde gewas. Palmolie wordt in circa 50% 
van alle supermarktartikelen verwerkt en door de groeiende wereldbevolking 
zal de vraag naar verwachting stijgen.
Groei kan alleen op een duurzame manier gerealiseerd worden. Palmolie 
wordt vaak geassocieerd met risico’s voor milieu en maatschappij.

9.000.000.000 
mensen in 2050 2014: 7,3 miljard

Productiviteit hangt af van

Eindproducten: margarine, ontbijt- 
  granen, chips, snoep, brood en banket, 
zeep, waspoeder, cosmetica, diervoeders, 
biobrandstoffen, bak- en braadolie

Grote F&A-bedrijven
zoals:

zetten zich in voor

Marktpenetratie relatief  
laag vanwege logistieke  
uitdagingen in de  
waardeketen

Onze oplossingen

Problemen
Ontbossing  
6,02 miljoen 

hectare
Klimaat-

verandering

Landrechten-
problematiek 

Lage  
productiviteit  
kleine boeren

Slechts 8% 
van de wereldwijde 
productie wordt als 
duurzame palm  olie  

verkocht
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16 % of total palm 
oil is certi�ed
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18% van alle olie 
is gecerti�ceerd
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15% growers

38%
processors

/ traders

36% 
consumer goods
manufacturers

ngo’s 6%

retailers
4%

�nancial
institutions
1%  

15% boeren

38%
verwerkers/
handelaren

36% 
fabrikanten van 
consumentengoederen

ngo’s 6%

winkels
4%

 �nanciële instellingen
1%  

1,641
members

1.641
leden

Meer  
betrokkenheid  

en verbondenheid 
klanten in de  
waardeketen

Naleving  
RSPO-principe nr. 7  

en rapportage  
inzake uitstoot  
broeikasgassen

Naleving  
RSPO-principe nr. 7: 

verantwoorde  
ontwikkeling  
van nieuwe  
plantages

Naleving  
RSPO-principe nr. 6: 

verantwoorde  
beschouwing  
van gemeen-

schappen

De oliepalm is een zeer  
productief gewas; veel  
kleine boeren stappen over  
op de palmolieproductie

Oliepalmen: na eerste 3-4 
jaar 25 jaar lang productief

40% van de mondiale 
productie is in handen  
van kleine boeren

70% van de  
raffinagecapaciteit in  
handen van 7 bedrijven

Certificering

>   Roundtable for  
Sustainable Palm Oil

>  18% van alle  
palmolie is  
gecertificeerd

RSPO

>  De Rabobank is sinds 2008  
bestuurslid van de RSPO  
en neemt aan verschillende 
werkgroepen deel.

>  Van de 180  
boeren zijn  
er 43 gecertificeerd
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Toegang  
tot financierings-
modellen gebrui - 

ken om kleine  
boeren beter te  

integreren

> Unilever
> PepsiCo
> Coca-Cola
> Mondelez
> Walmart

> Carrefour
> P&G
> Ahold
> Nestlé

duurzame 
inkoop en
traceerbaarheid

100%

Samen x duurzaam = Sterker

18%

Belang
Zeer productieve  
plantaardige olie (2014)

Producten

50% van alle 
supermarkt-
artikelen bevat 
palmolie.

6% 
grond-
gebruik

36% 
productie

Oliepalm  
3,9

Sojaboon
0,4

Zonnebloem 
0,6

Raapzaad  
0,8

Waardeketen

Plantages bevinden zich in tropische 
gebieden,

van de wereldwijde 
productie vindt 
plaats in Maleisië 
en Indonesië.

50%

Olieopbrengst 
(ton/ha) 

Producenten & handelaren

Wij zijn de bank voor de top-
producenten, -raffinaderijen 
en -handelaren. Die zijn samen 
goed voor meer dan 75% van 
de productie wereldwijd.

85  % 

overig: zonnebloem-,  
raapzaad- en sojaolie


