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Wilmar’s Licence to kill: de Belgische connectie 

 

Ontbossing en de vernietiging van koolstofrijke veengronden zijn de hoofdoorzaken van Indonesiës derde plaats 

op de lijst van landen die de meeste broeikasgassen uitstoteni. De oliepalmteelt is veruit de belangrijkste 

oorzaak van deze klimaatramp, die ook de Sumatraanse tijger op de rand van uitsterven brengtii. Wilmar is een 

van de oliepalmtelers en –handelaars die daar in grote mate voor verantwoordelijk zijn. Zoals een pas 

verschenen Greenpeacerapport aantoont, zijn multinationale bedrijven als Colgate Palmolive, Mondelez 

International (het vroegere Kraft), Procter & Gamble en Reckitt Benckiseriii klant bij Wilmar en daardoor 

medeschuldig aan het verdwijnen van regenwoud en veengronden in Indonesiëiv. Maar ook een aantal Belgische 

bedrijven hebben boter op het hoofd en lopen het risico palmolie te gebruiken afkomstig uit ontbossing.  

Palmolie op de Belgische markt 

België importeerde in 2012 meer dan 400.000 ton palmoliev, ongeveer 1,4 procent van de wereldproductievi. 

Een klein deel daarvan komt rechtstreeks uit de productielanden ons land binnen, maar het overgrote deel, 

ongeveer 300.000 ton, wordt ingevoerd via de faciliteiten van palmoliehandelaars en -raffinaderijen in 

Nederland. Deze bedrijven kopen hun palmolie vooral in Indonesië en Maleisiëvii, de twee grootste 

palmolieproducenten ter wereldviii. 

De ingevoerde palmolie komt niet noodzakelijk allemaal bij de Belgische consument terecht: er zijn verschillende 

bedrijven actief in ons land die zich voornamelijk of zelfs uitsluitend richten op “business-to-business”, vaak 

buiten Belgiëix. Ze maken bijvoorbeeld oppervlakteactieve stoffen voor shampoo of ze produceren margarine die 

als huismerk van supermarkten of door andere bekende merken verkocht wordt – bij ons, maar ook in andere 

Europese landen.  

Belgische afnemers van Wilmars palmolie 

De toevoerketen van palmolie is niet transparant. Daarom is het vaak moeilijk te achterhalen welke bedrijven 

zich waar bevoorraden. De meesten werken via internationale grondstoffenhandelaars en raffinaderijen zoals 

Wilmar, maar ook Cargill, IOI en Fuji Oil. Deze kopen de palmolie die ze verder verhandelen op hun beurt ook 

regelmatig aan bij Wilmarx. Op die manier kunnen naast grote multinationals ook verschillende bedrijven met 

hoofdkwartier in België gelinkt worden aan de bosvernietiging in Indonesië waarvoor Wilmar verantwoordelijk 

is. Het gaat onder meer om Aigremont, Colruyt, Delhaize, Lotus, Lutosa, Royale Lacroix en Vandemoortelexi. 

Geen van hen heeft op dit moment een beleid om te voorkomen dat palmolie uit ontbossing in zijn keten 

terechtkomt. Dat betekent dat het mogelijk is dat ook deze Belgische bedrijven onrechtstreeks maar wel degelijk 

medeverantwoordelijk zijn voor het uitsterven van de Sumatraanse tijger en Indonesiës enorme 

broeikasgasuitstoot.  

Wat verwacht Greenpeace van deze bedrijven?  

Consumentenbedrijven moeten dringend meer initiatief nemen om palmolie afkomstig uit ontbossing uit hun 

toevoerketens te weren. Velen doen enkel een beroep op RSPOxii om de duurzaamheid van hun palmolie te 

garanderen, maar zoals herhaaldelijk aangetoond knipt dit label de link tussen palmolie, ontbossing en de 

vernietiging van veengebieden niet doorxiii. Daarom moeten bedrijven die palmolie verkopen en verwerken in 

hun producten ervoor zorgen dat ze zelf een nulontbossingsbeleid ontwikkelen, te beginnen met volledige 

ketentransparantie. 
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Nederland: Europese palmoliehubxiv  

Via de haven van Rotterdam is Nederland de grootste invoerder van palmolie in Europa. Ongeveer 80% van alle 

eetbare oliën, vetten en oleochemicaliën komt via die weg Europa binnen. Palmolie neemt daarvan 60% voor 

zijn rekening en is daarmee veruit de belangrijkste categorie. Gedurende de voorbije jaren hebben nieuwe 

investeringen in palmolieverwerkingsfaciliteiten in Rotterdam het daglicht gezien, zowel van Europese als van 

Zuidoost-Aziatische bedrijven zoals Wilmar.  

Vaak gebeurt een eerste verwerking tot afgeleide palmolieproducten zoals oleïne (de vloeibare fractie van 

palmolie), palmstearine (de vaste fractie) of biodiesel in Nederland, vooraleer palmolie naar andere Europese 

landen uitgevoerd wordt. Vooral Duitsland en België zijn grote afzetmarkten voor Nederland. 

 

Meer informatie: 

Jonas Hulsens (verantwoordelijke voor de bossencampagne) 0496 26 31 93 

Nicolas Maréchal (persdienst) 0474 77 94 17 
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