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ONBEKEND,
ONBEMIND?

VERVANGER VAN
ANDERE VETTEN

Vaak worden
vooral de negatieve
eigenschappen van
palmolie belicht.

Andere vetstoffen
blijken vaak nog
slechter voor de
gezondheid.

ONTBOSSING
Het hoge rendement
per hectare maakt
van palmolie de
minst slechte keuze
voor het milieu.

lijk te vervangen
Als we de media mogen geloven, is
palmolie nefast voor onze gezondheid.
En ook rond de impact op het milieu is
er heel wat te doen. Wat maakt palmolie
zo interessant? En is het wel echt een
schadelijke vetstof?

Extract van de oliepalm
Palmolie wordt verkregen uit de
vruchten van de oliepalm, die in
de tropen groeit en meer dan 20
meter hoog kan worden. Na enkele jaren worden de vruchten van
de palm geoogst, en dat gebeurt
dan om de twee weken. De eerste persing van de vruchten levert
ongeraffineerde palmolie op, die
rood van kleur en rijk aan carotenoïden en vitamine E is. Vervolgens wordt deze geraffineerd om
ongewenste stoffen te verwijderen en de houdbaarheid te verlengen. De palmolie die zo wordt
verkregen, is goudkleurig. De pit
van de vrucht wordt dan weer
vermalen en levert witte palmpitolie op. Palmolie, palmpitolie en kokosolie (kopraolie) zijn
de meest gebruikte plantaardige

vetten van exotische oorsprong in
de landbouw- en voedingsindustrie. Hun voornaamste kenmerk
is dat ze vast zijn bij kamertemperatuur, wat hen onderscheidt van
de andere soorten tafelolie, die
vloeibaar zijn (zoals olijf-, koolzaad-, zonnebloem- en sojaolie).
In het algemeen bevatten vaste
vetten meer verzadigde vetzuren
en vloeibare meer onverzadigde,
die gezonder zijn. In palmolie
zitten echter evenveel verzadigde als onverzadigde vetzuren.

Palmolie
bevat
evenveel
verzadigde
als onverzadigde
vetzuren

Vetten door de jaren
heen
Waarom wordt palmolie massaal
gebruikt? Aanvankelijk gebruikte
men dierlijke vetstoffen of reuzel
om te koken. Uit de eerste klinische studies in de jaren 70 van de
vorige eeuw bleek echter dat de
verzadigde vetzuren en cholesterol in dierlijke producten het risico
op hart- en vaataandoeningen verhoogden. Daarom zijn fabrikanten
overgestapt op plantaardige oliën,
die vanuit voedingskundig oogpunt veel beter zijn.
Niettemin is er een deel vaste vetten nodig om bereide producten

>

ONS ONDERZOEK

Niet alle plantages even open
Voor dit onderzoek hebben we ons allereerst verdiept
in de geschiedenis, de productie en het gebruik van
palmolie. Daarnaast hebben we ook palmolieplantages
bezocht om ons te vergewissen van de (arbeids)omstandigheden ter plaatse. Onze speciale aandacht daarbij
ging uit naar de plantages die opereren onder een label
van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), maar
de toegang werd ons daar ontzegd. Ten slotte vroegen
we nog aan 21 bedrijven in welke mate zij inzetten op
duurzame en ethische palmolie.
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Palmolie is verwerkt in ruim één
op de twee bereide voedingsmiddelen en is eigenlijk niet meer weg
te denken uit bijvoorbeeld gebak,
koekjes en margarine. Om nog
te zwijgen over het gebruik van
palmolie in cosmetica en als biobrandstof. Waarom is deze olie zo
alomtegenwoordig?

een zekere textuur en consistentie
te geven. Plantaardige oliën zijn
echter vloeibaar. Om bijvoorbeeld
koelkastsmeerbare margarine te
maken op basis van koolzaadolie,
moet men gebruik maken van hydrogenering. Dat is een techniek
om vloeibare olie te "verharden",
zodat men uiteindelijk een smeerbaar product verkrijgt. Een deel
van de onverzadigde vetzuren
wordt hierbij omgezet in verzadigde vetzuren, tot de gewenste
consistentie wordt bereikt. Een
groot nadeel is dat bij gedeeltelijke hydrogenering transvetzuren
worden gevormd, die schadelijker
zijn voor het hart en de vaten dan
verzadigde vetten.
Er is echter geen sprake van dat we
weer teruggrijpen naar dierlijke
vetten, die onder meer door de
crisis rond de gekkekoeienziekte
in ongenade zijn gevallen. Om al
die redenen is palmolie dus eenvoudigweg noodzakelijk om een
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>product met de gewenste technische eigenschappen te verkrijgen.
Bovendien is palmolie op grote
schaal verkrijgbaar, tegen een lagere prijs dan andere soorten olie
en met een buitengewoon hoog
rendement per hectare.

Meerdere voordelen
Vanuit technologisch oogpunt
heeft palmolie een onmiskenbaar
nut, want deze olie kan vrij gemakkelijk in de plaats van gehydroge-

Palmolie is
goed bestand
tegen de
hitte, geeft
structuur en
beïnvloedt de
smaak niet

etikettering

"plantaardige olie"
volstaat niet meer
Welke vetstoffen bevat onze voeding nu precies? Vanaf december 2014 zal dit voor u duidelijker worden.

´

Over twee jaar zullen fabrikanten door de
Europese Unie worden verplicht om aan te
geven welke soorten olie werden gebruikt bij
de bereiding. Nu mag palmolie nog eenvoudigweg worden omschreven als "plantaardige
olie" of "plantaardig vet".
De gebruikte vetten zouden van dan af in principe ook in functie van de gebruikte hoeveelheid moeten worden gerangschikt. Al valt nog
af te wachten in hoeverre de consument daar
echt een boodschap aan heeft. Dat de aanwezigheid van transvetten niet apart moet worden vermeld, is dan weer een gemiste kans.
Hier waren bepaalde lobbygroepen blijkbaar
nog te invloedrijk.
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neerde plantaardige oliën worden
gebruikt. Palmolie geeft industrieel bereide producten een zekere
structuur, textuur, smeuïgheid
en stabiliteit, en kent dan ook tal
van toepassingen. Bovendien kan
de vaste fractie (palmstearine)
worden gescheiden van de meer
vloeibare (palmoleïne) om een
bepaalde structuur te verkrijgen.
Aangezien palmolie kneedbaar is,
geeft die volume aan gebak, cake,
chocopasta en koekjes. Daarenboven is palmolie goed bestand
tegen hoge temperaturen. Daarom wordt de meer vloeibare en
minder verzadigde palmoleïne tegenwoordig veel gebruikt voor de
productie van gefrituurde snacks
(chips, zoutjes enz.). Croissants
en frieten die palmolie bevatten,
zien er ook knapperiger en dus
smakelijker uit. Doordat de smaak
vrij neutraal is, past palmolie bij
eender welke bereiding. Hoewel
ook de vaste, verzadigde fractie
van de palmolie veelvuldig wordt
aangewend in de landbouw- en
voedingsindustrie, is dit niet de
ideale oplossing. Verzadigde vetzuren hebben immers een slechte
reputatie en moeten inderdaad
met mate worden gegeten.

Verzadigde vetzuren
beperken
Verzadigde vetzuren zijn niet aanbevelenswaardig voor de gezondheid. De Belg eet trouwens te veel
vetten en verzadigde vetzuren en
te weinig meervoudige onverzadigde vetzuren (bv. omega 3 en 6).
Weinig andere volkeren overtreffen ons op dat vlak! Terwijl volgens
de aanbevelingen niet meer dan
10 % van onze dagelijkse calorieaanvoer afkomstig zou mogen zijn
van verzadigd vet, gaan wij doorgaans vlotjes boven 15 %.
De wetenschappelijke wereld is
echter niet unaniem over een onomstotelijk verband tussen verzadigde vetzuren en een risico op
hart- en vaatziekten. Verzadigde
vetzuren verhogen namelijk zowel de LDL-cholesterol als de

HDL-cholesterol. Hoewel vandaag wordt aangenomen dat niet
alle verzadigde vetzuren hetzelfde
effect hebben op de aders, zijn
er duidelijke bewijzen voor hun
schadelijkheid. Omwille van onze
gezondheid moeten we enerzijds
transvetzuren vermijden en verzadigde vetzuren beperken, en
anderzijds voldoende meervoudig
onverzadigde vetzuren opnemen.
In de praktijk eten we dus beter zo
weinig mogelijk voedingswaren
uit het topje van de voedingsdriehoek, want die zijn per definitie
rijk aan vetten en suikers, en vaak
ook aan verzadigde vetzuren. De
kleine honger stilt u dus beter met
een stuk fruit dan met een gebakje.
Het is echter ook de taak van de
fabrikanten om hun recepten te
verbeteren door, wanneer mogelijk, onverzadigde plantaardige
olie te gebruiken en door in het
algemeen het vetgehalte van hun
producten te verlagen. Al die elementen maken de kwestie van de
palmolie des te complexer. Bepaalde bereidingen vereisen nu
eenmaal een fractie vaste verzadigde vetten, van welke oorsprong
dan ook. Om technische redenen
palmolie vervangen door een andere bron van verzadigde vetzuren
is vanuit voedingsoogpunt niet
noodzakelijk beter. En of het milieu daar beter van wordt, is evenmin zeker ...

Verbruik stijgt gestaag
De komende tien jaar zal de consumptie van plantaardige olie
met een kwart stijgen, tot zo'n
184 miljoen ton. Palmolie zal daar
een steeds groter deel van uitmaken: in 2004 was deze vetstof goed
voor 28 % van de totale productie,
in 2010 was dit al 32 %, ongeveer
47 miljoen ton.
Vooral Indië, China en de Europese Unie zijn steeds grotere afnemers. De EU is goed voor 13 % van
de wereldwijde consumptie en gebruikt palmolie vooral voor industriële vetten, margarine en tal van
hoogwaardige voedingsmiddelen.

De steeds stijgende vraag naar
palmolie heeft wel nefaste gevolgen. De ruimte die nodig is om
de oliepalm te telen, gaat immers
veelal ten koste van vaak eeuwenoude Indonesische en Maleisische
oerbossen, die worden gezien als
bossen met een hoge behoudswaarde (High Conservation Value
of HCV). Een groot gedeelte van
de wouden op Borneo, die zich
uitstrekken over delen van beide
landen, is de voorbije decennia al
ten onder gegaan aan de opmars
van de plantages. In de volgende
vijf tot tien jaar zou nog eens drie
tot vier miljoen hectare (ruim de
oppervlakte van Nederland) worden opgeofferd. Er zijn immers al
tal van vergunningen uitgereikt
om nog meer wouden te ontginnen. Al wordt het ontbreken van
een vergunning vaak niet gezien
als een belemmering om toch
aan de slag te gaan. Sommige bedrijven zijn al een eerste keer aan
het oogsten als ze uiteindelijk de
toelating krijgen om een nieuwe
plantage te openen. En ze hebben
dan ook geen tijd "verloren" met
het raadplegen van de lokale bevolking ...
Deze ontginning is een enorme
klap voor de wereldwijde biodiversiteit. Naast de flora deelt ook
de fauna in de klappen: 80 tot zelfs
100 % van alle soorten zoogdieren, reptielen en vogels zijn al uitgestorven. In Indonesië wordt de
orang-oetan door de ontbossing in
het nauw gedreven en gedood, net
als de Sumatraanse tijger, olifanten en neushoorns. Ook de grootste vlinder ter wereld, Alexandra's
vogelvleugelvlinder, is op sterven
na dood. En dan spreken we nog
niet over de miljoenen tonnen
CO2 die door de ontbossing in de
atmosfeer zijn terechtgekomen ...

Geschonden rechten zijn
klassiekers
De schuld voor de opmars van de
oliepalmplantages kan natuurlijk

niet (helemaal) in de schoenen
van de plaatselijke bevolking worden geschoven, voor wie dit een
schaarse bron van inkomsten is.
Toch worden zij er lang niet altijd
beter op.
Zo verliezen ze bijvoorbeeld met
de kap van de wouden hun eigen
houtvoorraad, die ze gebruiken
om huizen te bouwen. Ze verliezen eveneens een bron van
levensmiddelen, zodat ze enkel
hun inkomsten uit palmolie hebben om in hun levensonderhoud
te voorzien.
Ook de rechten van de arbeiders
op de plantages worden bijna
voortdurend met de voeten getreden. Lonen liggen onder het wettelijk vastgelegde minimum, overuren die moeten worden geklopt
om de productiedoelstellingen
te halen, worden zelden tot nooit
uitbetaald. Het werk is bovendien
niet zonder gevaar, met trossen
van vruchten die 15 tot zelfs 25 kg
kunnen wegen en die meters bo-

ven de grond hangen.
En er is ook – dat ontbrak nog in
het rijtje – sprake van kinderarbeid: arbeiders nemen hun kroost
vaak mee naar de plantages, waar
zij dan de gevallen vruchten rond
de bomen oprapen.

Duizenden
hectaren
bos worden
gerooid
zonder
vergunning
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In vergelijking met goed 15 jaar geleden is de consumptie van palmolie wereldwijd verveelvoudigd. Met
name in de opkomende economieën, zoals China en Indië, is de vraag groot, maar ook in Europa blijft ze
stijgen. Indonesië en Maleisië zijn de belangrijkste producenten en zijn zelf ook grote verbruikers.
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Luiden de doodsklokken
over oerbossen?
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Interview
Mevrouw Patricia Ghyoros is secretaris-generaal
van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

"Onbekend maakt
onbemind"
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Als het van de alliantie afhangt, is alle gebruikte
palmolie in 2015 duurzaam. Daarover werd een charter
ondertekend binnen de voedingsindustrie.

14

Wat houdt het charter precies
in, is het realistisch en kan
het worden gecontroleerd?
Met dit charter engageren verschillende beroepsfederaties
van onder meer bakkers, koekjesbakkerijen, chocolatiers ... én
de producenten, raffineerders
en invoerders van hun ingrediënten zich om in te zetten op
duurzame palmolie. Het doel
is dat iedereen dat engagement
ook daadwerkelijk aangaat en
dat we zo in 2015 enkel duurzame palmolie gebruiken. Als
de mentaliteit verandert en de
vraag naar duurzame palmolie groeit, dan zal het reeds
beschikbare aanbod ten volle
worden benut. En de consument kan ook steeds garanties
vragen dat de palmolie wel degelijk duurzaam is.
Is palmolie met een RSPO-label gegarandeerd duurzaam?
Van producten met dit label kan
de consument inderdaad zeker
zijn dat de gebruikte palmolie
bijdraagt tot het respect voor de
sociale en milieunormen. Om
er zeker van te zijn dat er énkel
duurzame palmolie in een product zit, zou de verpakking ook
de melding "bevat gecertificeerde palmolie" moeten tonen.

Maar fabrikanten tonen vaak
liever geen label van duurzame palmolie omdat bij de
consument vooroordelen over
palmolie leven ...
Daarom is het noodzakelijk
dat de consument juiste informatie krijgt. Onbekend maakt
immers onbemind. Daar waar
milieuorganisaties in het verleden terecht kritiek hadden op
de intensieve cultuur van palmolie, moedigen ze nu voluit het
gebruik van duurzame palmolie
aan. Heel vaak hebben de media die bezorgdheid versterkt,
wat heeft bijgedragen tot de
verkettering van het imago van
palmolie. Test-Aankoop kan alleszins een belangrijke rol spelen om duurzame palmolie in
het juiste perspectief te zetten.

"Als de
vraag naar
duurzame
palmolie
stijgt, dan
zal het
bestaande
aanbod ten
volle worden
benut"

Meest giftige herbicide
vloeit nog rijkelijk

Maar pas echt schadelijk is het
herbicide Paraquat dat nog steeds
overvloedig wordt gebruikt op
de oliepalmplantages. Dit is het
meest giftige herbicide dat de
voorbije 60 jaar op de markt is gebracht: het kan dodelijk zijn als
het wordt ingeslikt, ingeademd of
opgenomen via de huid. Redenen
genoeg voor 36 landen om het gebruik ervan te verbieden.
Maar niet zo in Zuidoost-Azië, of
beter gezegd, niet meer: Maleisië verbood de verkoop in 2002,
maar trok dat verbod, onder druk
van de machtige palmolielobby,
in 2006 opnieuw in. In Indonesië
geldt er een beperking op het gebruik. Maar tot op heden komen
arbeiders dus nog voortdurend
met het goedje in aanraking op de
vers besproeide velden. Daarnaast
wordt het product niet natuurlijk
afgebroken en hoopt het zich op
in de bodem.
In het totaal worden er zo'n
25 soorten pesticiden op regelmatige basis gebruikt op de plantages. Zij vervuilen de bodem,het
bodemwater en soms ook het
drinkwater, en brengen zo de omwonenden in gevaar.

Op weg naar
duurzaamheid
Toch wordt er wel degelijk werk
gemaakt van duurzame palmolie.
Dit gebeurt onder de vleugels van
de Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO), een initiatief gesteund door het WWF, maar ook
door Unilever, dat in 2004 werd
opgestart.
Plantages worden RSPO-gecertificeerd als ze voldoen aan een aantal voorwaarden: ten eerste is een
verantwoorde omgang met het
milieu (wat betreft afval, gebruik
van grondstoffen ...) een vereiste.
Daarnaast moet er een actieve dialoog bestaan met werknemers en
personen of gemeenschappen die
de gevolgen van de palmolieproductie voelen. Ten derde moet een

Terug naar af?
Palmolie heeft dus voor- en nadelen. Maar is het mogelijk om deze
vetstof te bannen? Ja, maar die
keuze heeft dan wel zijn gevolgen.
Zoals gezegd kan palmolie voor
bepaalde toepassingen worden
vervangen door bv. olijfolie of
zonnebloemolie. Maar zodra er
een vastere materie nodig is, zijn
dit geen valabele alternatieven.
Het is evenmin wenselijk weer
terug te vallen op dierlijke vetten
of partieel gehydrogeneerde vetten. Volledige hydrogenering doet
geen transvetten ontstaan en zou
dus een oplossing kunnen zijn,
maar de vraag is of consumenten
de term "gehydrogeneerd" graag
op een etiket zien staan.
Kortom, de uitdaging is om, op het
vlak van voeding, palmolie te vervangen, al kan de techniek van het

duurzaamheid

hoe ver staan de bedrijven?
Tal van bedrijven in de voedings- en cosmetica-industrie gebruiken palmolie. Gaan ze
daarbij voor duurzaam en ethisch?

´ 

We vroegen aan de bedrijven in welke mate zij zich, voor wat betreft het gebruik van
palmolie, engageren voor RSPO- of andere initiatieven, of en hoe ze de olie probeerden
te traceren, of de olie is gecertificeerd en of ze zicht hadden op de duurzaamheid van
de (aanvoer)keten. We quoteerden hen ook op hun transparantie.
Vaak was het erg moeilijk om te berekenen hoeveel palmolie er nu precies werd gebruikt. Retailers verkopen immers wel eens producten waarvan niet duidelijk is hoeveel palmolie ze bevatten. Voor wasmiddel (van bv. Henkel, Johnson&Johnson ...) is
geen palmolie nodig, maar er zitten vaak wel van palmolie afgeleide producten in de
oppervlakteactieve stoffen in het middel. Voor cosmetica (The Body Shop, Weleda, Yves
Rocher) is dan weer wel pure palmolie gebruikt.
De meeste bedrijven uit onze selectie hebben zich geëngageerd voor het RSPO-initiatief. Al houdt dit vaak in dat ze zich via "book & claim"-certificaten verzekeren van het
duurzame karakter van hun olie. Om de doelstelling van 100 % duurzame palmolie te
bereiken, zal dit wellicht veel gebruikt blijven. Maar voor ons is dit niet meer dan een
overgangsmaatregel.
Colruyt, Carrefour en Weleda hebben actief gezocht naar andere bestanddelen om
palmolie te vervangen. Maar de palmolie die Colruyt gebruikt, is niet duurzaam.

´ 
´ 
´ 

Zeer goed
Carrefour,
The Body Shop,
Weleda,
Yves Rocher

Het gebruik
van palmolie
kan dalen
mits wij
minder
vetstoffen
gaan
consumeren

Engagement van bedrijven

Goed

Redelijk

Zwak

Slecht

Delhaize, Henkel, Ikea,
Johnson&Johnson,
Kraft Foods, Lidl, Mars,
Nestlé, Nutrition & santé
(Céréal), Oxfam,
Procter & Gamble,
Unilever, Vandemoortele

Ferrero

Reckitt
Benckiser

Aldi, Colruyt

emulgeren, waarbij een vloeibare
vetstof (bv. koolzaadolie) een soort
gel wordt, misschien een oplossing bieden.
Voor het milieu zou het, hoe
vreemd dit ook mag klinken, geen
goede zaak zijn als palmolie zou
worden vervangen door andere
producten. Gewoonweg omdat
het rendement van soja, koolzaad,
zonnebloemen ... veel lager ligt en
voor eenzelfde opbrengst dus veel
meer oppervlakte nodig zou zijn.
En het best wordt dat rendement
nog een beetje opgedreven, gezien
het feit dat de vraag naar plantaar-

dige olie tegen 2050 zou stijgen
tot maar liefst 256 miljoen ton per
jaar. Indonesië en Maleisië zouden
bovendien, hoe nefast de productie er ook is voor de fauna en flora,
een belangrijke economische activiteit zien verdwijnen.
De enige optie om minder palmolie nodig te hebben, lijkt minder
palmolie (en vet in het algemeen)
te gebruiken in de samenstelling van – voornamelijk – onze
voeding. En dat vraagt een hele
ommekeer.

Stéphanie Bonnewyn, Paul Nies en


Christian Rousseau
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plantage steeds transparant zijn
over hoe zij zich precies houden
aan milieuvoorschriften, sociale
overeenkomsten en de wet in het
algemeen. Al blijft de belangrijkste uitdaging om niet méér landoppervlakte in te nemen en zo de
boskap tegen te gaan.
Binnen RSPO bestaan er twee belangrijke soorten certificaten: een
eerste is het "identity preserved
(IP)"-systeem, op basis waarvan
we de volledige weg kunnen nagaan die de olie heeft afgelegd.
Daarnaast is er ook het "book &
claim"-systeem. Voor de olie uit
dit systeem is er gegarandeerd
duurzame olie geproduceerd,
maar het gaat dan niet noodzakelijk om de olie in kwestie. Een
beetje zoals het systeem van groenestroomcertificaten: de stroom
wordt als groen gekocht als aan de
hand van certificaten kan worden
aangetoond dat dezelfde hoeveelheid stroom ergens groen is opgewekt. Tussen deze systemen zijn er
nog varianten waarbij duurzame
palmolie van verschillende bronnen komt, of waarbij duurzame
olie wordt vermengd met nietduurzame olie.
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