Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

PERSBERICHT
Den Haag, 19 mei 2016
Aardappelverwerkende industrie bereikt afgesproken doelstellingen over het gebruik van
duurzame palmolie.
Het ministerie van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft heden de
eindrapportage van de MVO Task Force Duurzame Palmolie “Duurzame palmolie-de norm in
2015” ontvangen.
Van alle palmolie die in 2015 door de Nederlandse aardappelverwerkende industrie is
verwerkt was 98% duurzaam geproduceerd.
Duurzame palmolie is palmolie die voldoet aan de voorwaarden van de Ronde Tafel
Duurzame Palmolie (RSPO) of equivalent.
De VAVI heeft in 2010 in de Task Force Duurzame Palmolie met Nederlandse sectorgenoten
en supermarkten afgesproken, dat er in 2015 voor o.a. aardappelproducten met palmolie in
de specificatie en bestemd voor de Nederlandse markt, naar het gebruik van 100%
duurzame palmolie wordt gestreefd. Voor de aardappelverwerkende bedrijven, die verenigd
zijn in de VAVI, is deze afspraak voor 100% bereikt.
Voor voorgebakken aardappelproducten, die in Nederland zijn geproduceerd en vervolgens
geëxporteerd, is deze doelstelling voor 98% gerealiseerd.
De activiteiten van de Task Force zijn begin 2016 gecontinueerd in de “Dutch Alliance for
Sustainable Palm Oil” (DASPO), waarin de leden nauw samenwerken met Europese
partners.
Tevens ontvangt LambWeston/Meijer (LWM), een van de 7 VAVI-leden, de Task Force
Duurzame Palmolie Award 2015 vanwege haar totale overschakeling naar 100% duurzame
palmolie, conform het Task Force commitment.
“Lamb Weston /Meijer werkt aan verduurzaming van de totale voedingsketen en heeft
daarom alle aardappelproducten, met palmolie in de specificatie, omgezet naar fysiek
gescheiden duurzame palmolie, inclusief alle private labels geproduceerd in Europa”, aldus
Jolanda Soons, manager duurzaamheid bij LWM. Sinds 2012 kocht het bedrijf al 100%
“Mass Balance” duurzame palmolie of “Book & Claim” certificaten. LWM is in 2015 geheel
overgestapt op “Segregated” duurzame palmolie.
De volledige rapportage is te downloaden via www.mvo.nl .
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