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Inleiding 

Ontbossing en de vernietiging van koolstofrijke veengronden zijn de hoofdoorzaken 
van Indonesiës derde plaats op de lijst van landen die de meeste broeikasgassen 
uitstoten.1 De oliepalmteelt is veruit de belangrijkste oorzaak van die klimaatramp. 
Tussen 2009 en 2011 ging in Indonesië 1.240.000 hectare bos verloren, waarvan 
een kwart in palmolieconcessies.2 Op het eiland Sumatra tast de expansie van 
pulphout- en palmolieplantages de habitat van de laatste 400 in het wild levende 
Sumatraanse tijgers aan. De soort is met uitsterven bedreigd.3  

Multinationale bedrijven die palmolie verwerken in hun producten, zijn mee 
verantwoordelijk voor het verdwijnen van het regenwoud en veengronden in 
Indonesië.4 Ze hebben de macht om de palmolie-industrie te veranderen. Daarvoor 
moeten ze een beleid ontwikkelen dat de link tussen palmolie en ontbossing in hun 
aanvoerketen doorknipt. Als internationale kwaliteitssupermarktketen kan en moet 
Delhaize Group mee het voortouw nemen in de transformatie van de palmoliesector 
en de bescherming van de Indonesische bossen.  

Delhaize: een Belgische voedingsretailer 

Met een netwerk van meer dan 3.000 winkels verspreid over tien landen en drie 
continenten is Delhaize Group de belangrijkste voedingsretailer met hoofdzetel in 
België.5 De Verenigde Staten vormen de grootste markt van de groep (64,4% van de 

                                                           
1 Fact Sheet Norway-Indonesia Partnership REDD+, 25 May 2010. 
http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheetIndonesiaGHGEmissionMay252010.pdf  
2 Greenpeace International. Licence to Kill. How deforestation for palm oil is driving Sumatran tigers toward 
extinction, oktober 2013, p. 4. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_L
OWRES.pdf 
3 Greenpeace International. Licence to Kill. How deforestation for palm oil is driving Sumatran tigers toward 
extinction, oktober 2013, p. 6. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_L
OWRES.pdf   
4 Greenpeace Belgium. Wilmar’s Licence to kill: de Belgische connectie. Media briefing, 22 oktober 2013. 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/binaries/2013/Licence%20to%20kill%20-
%20de%20Belgische%20connectie.pdf 
5 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 8. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
 en Delhaize Group. Home. Our Markets. http://www.delhaizegroup.com/en/Home/OurMarkets.aspx. 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/en/Home/OurMarkets.aspx
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inkomsten in 2012), gevolgd door de historische thuismarkt België en het 
Groothertogdom Luxemburg (21,6% van de inkomsten in 2012).6  

Palmolie in Delhaize’s huismerken 

Delhaize Group tracht zich te onderscheiden van andere supermarktketens door een 
brede waaier huismerken, zoals 365, Taste of Inspirations, CARE en ECO.7 De 
huismerken zijn goed voor meer dan de helft van de inkomsten van Delhaize België.8 
Veel producten van die huismerken, gaande van koekjes en margarine tot zeep en 
kaarsen, bevatten palmolie.9 Voor de Belgische markt gaat het om zo’n 2.500 ton per 
jaar, enkel en alleen in voeding.10  

Foute palmolie in Delhaize-producten 

In 2013 documenteerde Greenpeace verschillende gevallen van palmoliebedrijven 
die zich schuldig maken aan onverantwoorde of zelfs illegale praktijken op 
Sumatra.11 Het gaat onder meer om vernietiging van tijgerhabitat, plantage-
ontwikkeling op diepe veengronden, conversie van bossen met een hoge waarde 
voor natuurbehoud en de aanleg van palmolieplantages in een nationaal park.  

Ons onderzoek bracht verder aan het licht dat palmolie van die bedrijven via Wilmar 
International, de grootste palmoliehandelaar ter wereld, op de wereldmarkt belandt. 
Klanten van Wilmar International, waaronder leveranciers voor de huismerken van 
Delhaize Group, maken consumenten buiten hun weten om medeplichtig aan de 
vernietiging van regenwouden en veengronden in Indonesië.12  

Dankzij de druk van consumenten, NGO’s en bedrijven overal ter wereld, kondigde 
Wilmar op 5 december 2013 een nieuw beleid aan. Het bedrijf belooft geen bos of 
veengronden meer om te zetten in palmolieplantages, of palmolie te kopen van 

                                                           
6 Delhaize Group. Annual Report 2012, pp. 8-9. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
7 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 15. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
8 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 27. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
9 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 72. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
10 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 73. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
11 Greenpeace International. Licence to Kill. How deforestation for palm oil is driving Sumatran tigers toward 
extinction, oktober 2013. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_L
OWRES.pdf 
12 Zie Greenpeace Belgium. Wilmar’s Licence to kill: de Belgische connectie, 22 oktober 2013. 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/binaries/2013/Licence%20to%20kill%20-
%20de%20Belgische%20connectie.pdf  

http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/binaries/2013/Licence%20to%20kill%20-%20de%20Belgische%20connectie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/binaries/2013/Licence%20to%20kill%20-%20de%20Belgische%20connectie.pdf
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leveranciers die dat wel doen. 13 Als Wilmar woord houdt, is dat goed nieuws voor de 
Indonesische bossen.  

Toch hebben klanten van Delhaize Group nog steeds geen garantie dat hun 
aankopen niet bijdragen tot de verwoesting van het regenwoud. Wilmar is immers 
niet de enige leverancier van palmolie voor Delhaize-producten. Om de link tussen  
zijn producten, ontbossing en de vernietiging van tijgerhabitat door te knippen, moet 
Delhaize dringend het voorbeeld volgen van bedrijven zoals Nestlé14, Unilever15 en 
Ferrero16, en zich publiek engageren om een beleid te ontwikkelen dat palmolie en 
andere producten afkomstig uit ontbossing uitsluit.  

Delhaize’s palmoliebeleid: grootse ambities... 

Delhaize Group is lid van het Consumer Goods Forum, een wereldwijd 
bedrijfsnetwerk dat in 2010 een resolutie aannam waarin de leden zich engageren 
om tegen 2020 nulontbossing te bereiken.17 In uitvoering daarvan stelt Delhaize zich 
uitdrukkelijk tot doel om geen producten meer te kopen die gelinkt zijn aan 
ontbossing.18 Maar drie jaar later heeft de groep nog steeds geen geloofwaardig 
publiek beleid om dat doel te bereiken.  

De duurzaamheidsambities van Delhaize Group klinken veelbelovend: “Onze ambitie 
is om supergoed te zijn tegen 2020, de duurzaamheidsleider te worden in al onze 
markten” staat in het jongste duurzaamheidsrapport.19 De groep pakt ook uit met 
acht principes waarop zijn bedrijfstrategie steunt: “Wij zijn leider in duurzaamheid”, 
luidt principe nummer zes.20 De topprioriteit ligt bij de duurzaamheid van de eigen 
huismerken, die de meest duurzame huismerken op de markt moeten worden.21  

                                                           
13 Wilmar. Home. Sustainability. http://www.wilmar-international.com/sustainability/ 
14 Nestlé. Home. Media. Statements. Nestlé committed to traceable sustainable palm oil to ensure no-
deforestation. 30 oktober 2012. http://www.nestle.com/media/Statements/Update-on-deforestation-and-palm-oil  
15 Unilever. Sustainable Living. Sustainable Palm Oil. http://www.unilever.com/sustainable-
living/sustainablesourcing/palmoil/ 
16 Ferrero. News. November 2013. Ferrero Palm Oil Charter. 11 November 2013. 
http://www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11 
17 The Consumer Goods Forum. Home. Strategic Offer. Sustainability. 
http://sustainability.mycgforum.com/deforestation.html 
18 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 34. 
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/ 
19 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 33. (Vertaling door 
Greenpeace).http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/  
20 Delhaize Group. Annual report 2012, p. 11. (Vertaling door Greenpeace). 
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
21 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 4 en p. 27. 
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/  

http://www.wilmar-international.com/sustainability/
http://www.nestle.com/media/Statements/Update-on-deforestation-and-palm-oil
http://www.unilever.com/sustainable-living/sustainablesourcing/palmoil/
http://www.unilever.com/sustainable-living/sustainablesourcing/palmoil/
http://www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://sustainability.mycgforum.com/deforestation.html
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
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... zwakke praktijk 

Het palmoliebeleid van Delhaize Group wordt op de website als volgt samengevat: 
“We gebruiken palmolie waar het noodzakelijk is, en in die gevallen verzekeren we 
dat de palmolie de we gebruiken geen nieuwe ontbossing veroorzaakt”.22 Als 
onderdeel van de duurzaamheidsstrategie stelde Delhaize Group zich in 2011 tot 
doel om tegen 2015 voor zijn huismerken alleen nog gecertificeerde ‘duurzame’ 
palmolie te gebruiken. Op lange termijn wil de groep volledig overschakelen op 
traceerbare palmolie.23 

In 2012 bracht Delhaize voor de Belgische markt in kaart welke voedingsproducten 
van zijn huismerken palmolie bevatten. Aan leveranciers werd gevraagd hoeveel 
producten palmolie bevatten en of die van ‘duurzame’ herkomst was. Volgens de 
groep is zo’n 500 tot 600 ton momenteel ‘duurzaam’.24  

Om die duurzaamheid te garanderen, rekent Delhaize volledig op de 
certificatieschema’s van de Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), een 
vrijwillig stakeholdersinitiatief dat het gebruik van zogenaamd ‘duurzame’ palmolie wil 
promoten.25 Maar de RSPO sluit de vernietiging van regenwoud en de omzetting van 
koolstofrijke veengronden in palmolieplantages niet uit.26 Dit certificatieschema laat 
Delhaize dus niet toe zijn duurzaamheidsambities waar te maken. 

Dat Delhaize zich hiervan terdege bewust is, blijkt uit een brief van 25 april 2013 
gericht aan de top van de RSPO. Daarin drukken een aantal supermarktketens, 
waaronder Delhaize, hun bezorgdheid uit over de gebrekkige ontoereikende criteria 
van de RSPO en plaatsen ze vraagtekens bij de geloofwaardigheid van het label: 
“Opdat de RSPO geloofwaardig zou zijn op de markt moet het op zijn minst 
betekenen geen uitbreiding op veengronden en een gerichte reductie van de uitstoot 
van broeikasgassen van bestaande operaties en nieuwe plantages. Het alternatieve 
scenario is dat op de markt hogere standaarden worden aangenomen dan de 
RSPO.”27 

                                                           
22 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 72.  
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/  
23 Our Journey to Sustainability. Progress Report 2011, p. 24. 
24 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 73. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 
25 Brief van Delhaize Group aan Greenpeace Belgium, 12/04/2013. 
26 Zie onder meer Greenpeace International. Certifying destruction. 2013. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/Indonesia/RSPO-
Certifying-Destruction.pdf   
27 Brief van Retailers’ Palm Oil Group aan voorzitter, algemeen secretaries en bestuursleden van de RSPO, 
25/02/2013. (Vertaling door Greenpeace) 

http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/
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De RSPO voorbij 

De duurzaamheidsstrategie van Delhaize is dus niet coherent. Die strategie wordt 
vastgelegd door de CEO en het Uitvoerend Comité, op basis van de aanbevelingen 
van het duurzaamheidsteam. Daarna wordt het goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur.28 De nieuwe CEO Frans Muller, die in november 2013 aantrad, heeft nu de 
kans om de strategie in lijn te brengen met de publieke duurzaamheidsambities en 
ervoor te zorgen dat de klanten van Delhaize kunnen rekenen op producten die geen 
palmolie bevatten waarvoor regenwoud gekapt werd.  

Delhaize Group vertrekt niet van nul. De voorbije twee jaar heeft de groep werk 
gemaakt van grotere ketentransparantie.29 Delhaize zegt leveranciers aan te 
moedigen om traceerbare palmolie te kopen van RSPO-gecertificeerde 
producenten.30 Traceerbaarheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen 
verzekeren dat palmolie niet gelinkt is aan ontbossing.  

Wat verwacht Greenpeace van Delhaize 

Klanten van Delhaize hebben recht op sluitende garanties dat de palmolie in hun 
producten niet gelinkt is aan ontbossing of vernietiging van tijgerhabitat. Daarvoor 
moet Delhaize: 

● Zich publiek engageren om een geloofwaardig nulontbossingsbeleid uit te 
werken dat verder gaat dan de RSPO; 

● Een duidelijk plan ontwikkelen met publieke rapportage en meetbare mijlpalen 
voor de implementatie van dat nulontbossingsbeleid voor alle producten die 
palmolie of palmoliederivaten bevatten; 

● Een systeem van onafhankelijke verificatie en monitoring opzetten om te 
garanderen dat het nulontbossingsbeleid door de leveranciers correct 
geïmplementeerd wordt; 

● Problematische leveranciers een verwittiging geven en de handelsrelaties 
verbreken indien ze geen vooruitgang boeken met de formulering en 
implementatie van een nulontbossingsbeleid. 

 

 

                                                           
28 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 15. 
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/ 
29 Delhaize Group. Sustainability Progress Report 2012, p. 34. 
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/ 
30 Delhaize Group. Annual Report 2012, p. 73. http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/ 

http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
http://www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/2012/
http://www.delhaizegroup.com/annualreport/en/

