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Als blijk van haar engagement op het vlak van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen heeft BNP Paribas een beleid 

uitgestippeld voor de palmoliesector dat van toepassing is in 

het kader van haar financiële diensten en haar activiteiten op 

het vlak van activabeheer. 

 

De exploitatie van palmolieplantages kan allerlei schadelijke 

gevolgen hebben voor de lokale gemeenschappen, de 

klimaatverandering en de ecosystemen. De ecologische en 

maatschappelijke problemen die de palmolie-industrie 

veroorzaakt, hangen echter hoofdzakelijk af van de manier 

waarop de palmolie wordt geproduceerd en gemaakt. Door 

palmolie op een verantwoorde manier te produceren kunnen die 

schadelijke gevolgen immers worden beperkt. Maar in de 

ontwikkelingslanden vormt die activiteit een essentiële bron 

van inkomsten en voorziet zij in het levensonderhoud van 

miljoenen mensen. In heel wat landen ter wereld is zij ook een 

belangrijke voedingsbron voor miljoenen gezinnen
1
.  

 

Sommige actoren handelen op verantwoorde wijze en in de 

palmoliesector bestaan er duurzaamheidspraktijken; als 

financiële instelling die wereldwijd actief is, is BNP Paribas 

ervan overtuigd dat zij steun moeten krijgen. Op lange termijn 

zal die benadering voordelen opleveren, zowel voor haar 

klanten als voor de hele maatschappij. Er werden verschillende 

initiatieven opgestart om de sociale en milieuproblemen op te 

lossen en de geleidelijke toepassing van goede praktijken 

binnen de palmoliesector te verzekeren. Een van de meest 

symbolische was de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  

 

Palmolieproducenten die de RSPO-principes en -criteria 

toepassen, binnen het kader van een certificeringsproces 

verbinden zich tot transparantie en tot naleving van de 

geldende wetten en regels. Zij beloven de meest geschikte 

praktijken toe te passen, op een verantwoorde manier te 

handelen ten aanzien van het leefmilieu, de natuurlijke 

hulpbronnen en biodiversiteit te vrijwaren, een verantwoorde 

houding aan te nemen tegenover werknemers, individuen en 

gemeenschappen die van dichtbij te maken hebben met de 

activiteit van de telers en oliemolens. Tot slot garanderen 

zij een verantwoorde exploitatie van nieuwe molens De leden 

van de RSPO beschikken over het algemeen over een plan met 

tijdschema voor het verwerven van een complete certificering 

voor al hun activiteiten.  

 

 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: 'Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector – A 

Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations', Cheng Hai Teoh, 

voor de Wereldbankgroep, 2010.  
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BNP Paribas is ervan overtuigd dat de RSPO door haar 

reikwijdte, haar consensusgerichte benadering en haar 

inspanningen om rekening te houden met alle betrokken partijen 

een belangrijke rol speelde en nog altijd speelt in de 

aanmoediging van duurzame praktijken in de palmoliesector. BNP 

Paribas is ook lid van de RSPO.  

Steeds meer bedrijven nemen andere initiatieven zoals 

verbintenissen tot 'nulontbossing, nulontvening en 

nuluitbuiting' binnen hun volledige toeleveringsketen. 

 

BNP Paribas staat volledig achter die initiatieven en wil de 

uitbreiding van die goede praktijken naar andere actoren van 

de palmoliesector aanmoedigen. 

 

Als ondertekenaar van het Soft Commodities Compact
2
 verbindt 

BNP Paribas zich ertoe om de bankpraktijken te helpen 

bijsturen zodat tegen 2020 het doel van een netto 

nulontbossing in de palmoliesector kan worden verwezenlijkt.  

 

BNP Paribas verwacht nieuwe ontwikkelingen in deze sector en 

zal dit beleid daarom misschien nog moeten bijsturen. Omdat de 

groep overtuigd is van de mogelijkheid van een duurzame 

productie zal BNP Paribas in de palmoliesector blijven 

investeren en doorgaan met de financiering ervan onder de in 

dit beleid beschreven voorwaarden. 

 

                                                           
2Het Soft Commodities Compact is een gezamenlijk initiatief van Banking 

Environment Initiative (BEI) en Consumer Goods Forum (CGF) dat in april 

2014 van start ging. Het heeft betrekking op palmolie, houtderivaten, soja 

en rundsvlees.  
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Sectorbeleid 
 

1. Doel 

 

Dit beleid legt een aantal regels en procedures vast voor de 

activiteiten van de entiteiten van BNP Paribas Groep. Zij 

hebben als doel de palmolieproducenten aan te zetten tot de 

ontwikkeling van een verantwoorde palmolieproductie.  

 

2. Toepassingsgebied 

 

Geografisch toepassingsgebied: wereldwijd  

Regio's: alle entiteiten van BNP Paribas Groep  

Betrokken palmolieproducenten: dit beleid is gericht op 

ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij de stappen 

stroomopwaarts en stroomafwaarts in de waardeketen van 

palmolie, op voorwaarde dat die sector een belangrijk 

onderdeel vormt van hun activiteiten: 

 'stroomopwaarts' betekent de productie van ruwe palmolie 

(plantages en/of molens),  

 'stroomafwaarts' betekent het raffineren en/of verhandelen 

van ruwe palmolie 

Dit beleid slaat niet op andere bedrijven die zich nog verder 

stroomafwaarts in de waardeketen bevinden (producenten en 

handelaars in palmoliederivaten, fabrikanten en 

detailhandelaars in ingrediënten en producten die palmolie 

bevatten). Het beleid geldt ook voor nieuwe projecten voor de 

exploitatie van palmolie (plantages en/of molens).  

Entiteiten van BNP Paribas Groep: dit beleid is van toepassing 

op alle metiers, bijkantoren, filialen en joint ventures 

waarover BNP Paribas operationele controle heeft. Als BNP 

Paribas nieuwe joint ventures opricht met minderheidsbelangen 

zal de bank die normen trachten op te nemen in de joint 

venture-overeenkomst.  

Financiële producten en diensten: dit beleid geldt voor alle 

activiteiten van BNP Paribas (kredietverlening, transacties op 

de obligatie- en aandelenmarkten, zekerheden en 

adviesactiviteiten enz.). Het is van toepassing voor alle 

nieuwe klanten en nieuwe financieringscontracten. 

Financieringscontracten die tot stand zijn gekomen vóór dit 
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beleid worden dienovereenkomstig herbestudeerd op de 

verlengings- of herzieningsdatum ervan. BNP Paribas verbindt 

zich ertoe om in alle joint ventures en 

outsourcingovereenkomsten alle door dit beleid beoogde regels 

te bevorderen.  

Activabeheer: dit beleid geldt voor alle entiteiten van BNP 

Paribas die zich bezighouden met het beheer van activa voor 

eigen rekening. Entiteiten van BNP Paribas die belast zijn met 

het beheer van activa voor derden (met uitzondering van 

indexgebonden producten) baseren zich op dit beleid om normen 

uit te werken die afgestemd zijn op hun activiteiten; die 

normen voorzien in de uitsluiting van alle effecten en 

emittenten die niet aan de eisen voldoen. Externe beheerders 

van activa worden actief gecontroleerd en worden bovendien 

sterk aangemoedigd om gelijksoortige normen te implementeren. 

3. Door het beleid opgelegde regels en normen  

 

BNP Paribas verwacht van de palmolieproducenten dat zij 

rekening houden met de wetgeving, de geldende sociale en 

milieureglementen en de internationale overeenkomsten die 

werden bekrachtigd door de landen waar ze hun activiteit 

uitoefenen. 

In het kader van haar interne compliancecontroleproces past 

BNP Paribas strengere toezichts- en controlemaatregelen toe om 

onder andere de bestuursrisico's (met name corruptie) vast te 

stellen voor alle nieuwe klanten of transacties.  

Naast de naleving van de wetgeving en reglementen bepaalt dit 

beleid specifieke criteria voor de palmoliesector die in twee 

categorieën worden ondergebracht: bindende eisen en 

evaluatiecriteria.  

De bindende eisen zijn voorwaarden sine qua non: ze moeten dus 

zonder uitzondering worden nageleefd vooraleer BNP Paribas 

overweegt om financiële producten en diensten aan 

palmolieproducenten te leveren.  

De groep heeft naast die bindende eisen evaluatiecriteria 

vastgesteld aan de hand waarvan de groep haar analyse van 

palmolieproducerende bedrijven grondiger kan uitvoeren. Op 

basis van de resultaten van die aanvullende evaluatie behoudt 

de groep zich het recht voor aanvullende inlichtingen te 

vragen of de transactie af te wijzen, zelfs al is aan de 

bindende eisen voldaan. 
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3.1 Stroomopwaartse palmolieproducenten 
 

3.1.1 Verplichte eisen  

 

BNP Paribas vraagt de stroomopwaartse palmolieproducenten 

(plantages en molens):  

 om actief lid te zijn van de RSPO (of een plan met 

tijdschema uit te werken om lid te worden van de RSPO);  

 om een actueel voortgangsverslag te publiceren;  

 om over een plan met tijdschema te beschikken voor de 

volledige RSPO-certificering van hun activiteiten;  

 

Bovendien vraagt BNP Paribas de stroomopwaartse 

palmolieproducenten: 

 

 om over een beleid te beschikken dat kinder en dwangarbeid 

verbiedt;  

 om een personeelsbeleid in te voeren dat de voornaamste 

kwesties in verband met arbeidsrecht binnen deze 

activiteitssector dekt, meer bepaald het verbod op 

mensenhandel, de uitbetaling van een minimumloon, 

maximale werktijden, vrijheid tot het oprichten van 

vakverenigingen en het recht op collectieve 

onderhandelingen voor alle werknemers, met inbegrip van 

werknemers in vast loonverband, uitzendkrachten, 

occasionele en migrerende werknemers (afhankelijk van het 

geval);  

 om over een beleid te beschikken voor de bescherming van 

de gezondheid en de veiligheid op het werk, en rapporten 

over de veiligheid te publiceren (arbeidsongevallen, 

overlijdens ...);  

 om een beleid uit te werken voor het verkrijgen van de 

vrije, voorafgaande instemming met kennis van zaken 

(Free, Prior and Informed Consent – FPIC) van de inheemse 

en lokale gemeenschappen vóór de exploitatie van de 

nieuwe palmolieplantages. 
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 om een formeel klachtenmechanisme in te stellen om de 

bezorgdheden van de interne en externe betrokken partijen 

vast te stellen en te behandelen  

 om over een beleid te beschikken dat voorziet in een 

evaluatie van de HCV-gebieden (High Conservation Values) 

vóór de exploitatie van elke nieuwe palmolieplantage en 

in de bescherming van die gebieden binnen hun concessies;  

 om over een beleid te beschikken dat voorziet in een 

evaluatie van het koolstofgehalte (volgens de High Carbon 

Stock - HCS3) vóór de exploitatie van elke nieuwe 

palmolieplantage enin de bescherming van de HCS bossen 

binnen hun concessies;  

 om geen nieuwe palmolieplantages aan te leggen op:  

o landschappen die tot het UNESCO-Werelderfgoed behoren;  

o watergebieden die voorkomen op de Ramsar-lijst;  

o sites op de lijst van Alliance for Zero Extinction 

(AZE);  

o gebieden uit categorie I tot IV van de IUCN 

(Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en 

de Natuurlijke Hulpbronnen);  

 om de volgende beleidslijnen in te stellen om de uitstoot 

van broeikasgassen (BKG) te verminderen:  

o geen «burning» voor de ontwikkeling van 

palmolieplantages 

o geen exploitatie van nieuwe palmolieplantages op 

veengronden, ongeacht hun diepte;  

o de invoering van goede praktijken voor het beheer van 

de bestaande palmolieplantages op veengronden;  

o beperking van het gebruik van kunstmest;  

                                                           
3 Op de datum van publicatie van voorliggend beleid wordt de HCS-benadering die het resultaat is van een in november 2016 

voltooide samenvoeging, beschouwd als de best beschikbare methode http://highcarbonstock.org/agreement-on-unified-

approach-to-implementing-no-deforestation-commitments/ 
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o vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 

palmoliemolens
4
;; 

 om tenzij in erg specifieke en uitzonderlijke gevallen 

geen pesticiden te gebruiken uit klasse Ia of Ib zoals 

bepaald door de WGO of in het Verdrag van Stockholm of 

Rotterdam;  

 om over een beleid te beschikken dat het gebruik van 

pesticiden beperkt en over een plan met tijdschema om het 

gebruik van Paraquat stop te zetten;  

 

BNP Paribas vraagt stroomopwaartse palmolieproducenten een 

plan met tijdschema uit te werken dat garandeert dat alle 

derde leveranciers van palmvruchten hun beleid en 

verbintenissen omtrent duurzame ontwikkeling respecteren. 

 

BNP Paribas vraagt stroomopwaartse palmolieproducenten ook 

over een plan met tijdschema te beschikken voor de publieke 

communicatie over de invoering van hun verbintenissen omtrent 

duurzame ontwikkeling en die rapporten te laten verifiëren 

door een onafhankelijke derde. 

 

We merken op dat meerdere van bovenstaande eisen in 

overeenstemming zijn met de verbintenissen tot 'nulontbossing, 

nulontvening, nuluitbuiting', die steeds meer 

palmolieproducenten aangaan. 

 

 

3.1.2 Evaluatiecriteria  
 

 

BNP Paribas kijkt na of de stroomopwaartse palmolieproducenten 

(plantages en molens): 

 over een plan met tijdschema  beschikken voor de volledige 

RSPO-certificering van hun leveranciers van palmvruchten 

(of andere gelijkaardige verificatiemechanismen voor de 

kleine exploitanten);  

                                                           
4
Door bijvoorbeeld (i) mechanismen op te zetten voor de opvang van methaangas (CH4) dat wordt uitgestoten door het 

afvalwater van de molens (Palm Oil Mill Effluent – POME) en (ii) door de gebruikte fossiele energie te beperken dankzij de 

toepassing van efficiëntere processen en/of vervangingsprocessen berustend op andere energiebronnen (reststoffen van 

bijvoorbeeld vezels of schelpen of opgevangen methaan van de POME. 
5
 Kleine exploitanten worden door de RSPO omschreven als landbouwers die palmen voor palmolie telen naast andere 

gewassen om in hun levensonderhoud te voorzien. Het zijn vooral hun gezinsleden die de arbeid verrichten, hun exploitatie is 

hun voornaamste inkomstenbron en de teeltoppervlakte voor palmen is kleiner dan 50 hectare 
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 over een beleid beschikken dat erop gericht is het 

rendement van plantolieplantages te vergroten  

 met de kleine exploitanten samenwerken voor de toepassing 

van goede landbouwpraktijken, de verbetering van het 

rendement en de RSPO-certificering (of andere 

gelijkaardige verificatiemechanismen) en die exploitanten 

technische ondersteuning en opleiding bieden; 

 de nodige hulpmiddelen en praktijken toepassen om de 

naleving van hun verbintenissen aangaande 'nulontbossing' 

op te volgen, met name tussen beide uiteinden van de 

toeleveringsketen
6
  

 de RSPO kaarten van hun concessies hebben bezorgd voor 

alle landen waar ze actief zijn, in zover de wet dat 

toelaat;  

 beschikken over een beleid voor de preventie, het toezicht 

op en de controle van branden op de gronden die ze 

uitbaten en in de omgeving van hun domeinen;  

 al dan niet herhaaldelijk en regelmatig het voorwerp 

vormden van kritiek in verband met concrete punten die 

tot hun ecologische, maatschappelijke en 

governancepraktijken behoren (met inbegrip van klachten 

ingediend via het klachtensysteem van de RSPO) en 

eventueel maatregelen hebben genomen om daarmee rekening 

te houden.  

 

3.2 Stroomafwaartse bedrijven uit de palmoliesector  
 

3.2.1. Verplichte eisen 

 

 

BNP Paribas vraagt de bedrijven in de palmoliesector die zich 

stroomafwaarts de keten bevinden (raffinaderijen en 

handelaars) om:  

 actief lid te zijn van de RSPO (of een plan met tijdschema 

uit te werken om lid te worden van de RSPO);  

 een actueel voortgangsverslag te publiceren;  

                                                           
6
 Bijvoorbeeld: luchtbeelden van de exploitaties (beelden gemaakt door satellieten of drones) of ter plaatse vastgesteld.   
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 over een plan met tijdschema te beschikken voor de 

volledige RSPO-certificering van hun activiteiten;  

 

3.2.2 Evaluatiecriteria 

 

BNP Paribas kijkt na of de stroomafwaartse bedrijven uit de 

palmoliesector (raffinaderijen en handelaars): 

 over een plan met tijdschema beschikken om alleen palmolie 

met RSPO-certificering te verhandelen of verwerken;  

 aan de verbetering van de traceerbaarheid van hun 

palmolievoorraden werken;  

 over een plan met tijdschema beschikken om ervoor te 

zorgen dat hun leveranciers van palmolie de volgende 

normen respecteren:  

o geen ontwikkeling in de HCS bossen  

o geen ontwikkeling in de HVC zones,  

o geen «burning» voor de ontwikkeling van nieuwe 

palmolieplantages,  

o geen ontwikkeling in veengronden, ongeacht hun diepte, 

o geen beroep doen op kinder- en dwangarbeid,  

o naleving van de rechten van grondeigenaars, met name 

door vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming te 

verkrijgen van inheemse en lokale gemeenschappen,  

o invoering van een personeelsbeleid van toepassing  op al 

de werknemers (het verbod op mensenhandel, de uitbetaling 

van een minimumloon, maximale werktijden, vrijheid tot 

het oprichten van vakverenigingen en het recht op 

collectieve onderhandelingen). 

 al dan niet herhaaldelijk en regelmatig het voorwerp 

vormden van kritiek in verband met concrete punten die 

tot hun ecologische, maatschappelijke en 

governancepraktijken behoren (met inbegrip van klachten 

ingediend via het klachtensysteem van de RSPO) en 

eventueel maatregelen hebben genomen om daarmee rekening 

te houden.  
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4. Implementatiemechanismen op groepsniveau 

 

BNP Paribas beseft dat de implementatie van normen en 

praktijken voor duurzaam beheer een uitdaging vormt voor de 

palmolieproducenten en veel tijd zal vragen.  

 

Indien nodig zal BNP Paribas zich laten bijstaan door een 

deskundige om de nodige analyse uit te voeren over bepaalde 

bedrijven uit de palmoliesector. Op grond van de verzamelde 

informatie zal BNP Paribas beslissen of het passend is om al 

dan niet financiële producten en diensten te leveren en/of in 

deze sector te investeren. Indien de ingewonnen informatie 

ontoereikend of tegenstrijdig is, zal het advies worden 

ingewonnen van een gespecialiseerd comité of van het algemeen 

directiecomité van BNP Paribas.  

 

BNP Paribas streeft ernaar dit beleid strikt toe te passen in 

het kader van haar financiële producten en diensten en in haar 

activiteiten op het vlak van activabeheer. Er zullen 

operationele tools en workshops voor sensibilisering worden 

opgezet om de medewerkers van de groep te helpen dit beleid te 

implementeren.  

 

5. Financiële producten en diensten 

 

De informatie betreffende de dwingende eisen en de 

evaluatiecriteria zoals hierboven beschreven, wordt van de 

(potentiële) klanten in de palmoliesector verkregen door de 

relatie- of metierbeheerders van BNP Paribas.  

BNP Paribas zal de prestaties van de palmoliebedrijven 

regelmatig onderzoeken op basis van dit beleid. Indien blijkt 

dat een klant de eisen in dit beleid niet naleeft, zal met de 

klant in dialoog worden getreden om een aanvaardbare oplossing 

te vinden zodat de situatie zo snel mogelijk wordt rechtgezet. 

Indien de dialoog niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, 

kan BNP Paribas beslissen om geen nieuwe verrichtingen met de 

betrokken klant aan te gaan en zal zij toezicht houden op de 

lopende verrichtingen, rekening houdend met de bestaande 

contractuele overeenkomsten. 
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6. Activabeheer  

 

In de sector van het activabeheer, die verplicht is om zich 

onafhankelijk op te stellen bij het beheer van activa van 

klanten, zullen de betrokken entiteiten specifieke 

implementatiemechanismen moeten invoeren. 

 

 

 

7. Communicatie en follow-up van het beleid 

 

Alle betrokken partijen van BNP Paribas zullen worden 

ingelicht over het bestaan en de inhoud van dit beleid. Het 

zal worden gepubliceerd op de website van BNP Paribas. 

Bovendien wordt systematisch een kopie van dit beleid 

overhandigd aan onze (potentiële) klanten, in het kader van 

het due diligence-proces of bij de bespreking van elke aanbod 

voor een product of dienst na de officiële bekendmakingsdatum 

van dit beleid.  

BNP Paribas zal dit beleid regelmatig herzien en het 

actualiseren om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is 

met de geldende internationale best practices in de 

palmoliesector.  

BNP Paribas staat altijd open voor constructieve feedback en 

andere opmerkingen over dit beleid. 

 

8. Disclaimer 

 

Om de reglementering na te leven en de principes die in haar 

interne procedures en sectorbeleid zijn vastgelegd in de 

praktijk te brengen, verzamelt BNP Paribas informatie, in het 

bijzonder bij bedrijven uit de palmoliesector, over hun beleid 

en praktijken inzake duurzaam ondernemen. BNP Paribas baseert 

zich op de informatie die ze verzamelt bij bedrijven uit de 

sector en hun partners. Zij hangt echter af van de kwaliteit, 

juistheid en relevantie van die informatie.  
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Sectorglossarium 

 

De in dit beleid gebruikte termen berusten op de onderstaande 

definities.  

 

'Zero burning'-beleid van de ASEAN-landen: als reactie op de 

bos- en veenbranden die de ASEAN-regio troffen in 1997-1998 

hebben de milieuministers van de ASEAN op de zesde top van de 

ASEAN-ministers over de smogwolken in april 1999 een 'zero 

burning'-beleid bepaald en hebben zij de toepassing ervan bij 

de exploitanten van plantages in de regio aangemoedigd. Om dat 

beleid te implementeren, werden verschillende richtlijnen 

uitgewerkt bestemd voor eigenaars van plantages, managers, 

toezichthoudend personeel en ondernemers, om hen te adviseren 

bij de toepassing van de 'zero burning'-techniek in het kader 

van de ontwikkeling van palmolieplantages 

(http://haze.asean.org/?wpfb_dl=163). 

 

De vrije, voorafgaande instemming met kennis van zaken (Free, 

Prior and Informed Consent, FPIC) behelst het principe dat een 

gemeenschap het recht heeft haar instemming te weigeren of te 

geven voor projecten die een impact kunnen hebben op de 

gronden die zij bezit, of vanouds bezet of gebruikt . 7Volgens 

punt 7.5 van de Principes en Criteria van de RSPO mag zonder 

hun vrije, weloverwogen en voorafgaande instemming, geen 

enkele plantage worden gevestigd op gronden van lokale 

gemeenschappen wanneer het bestaan van wettelijke, gewoonte- 

of exploitatierechten kan worden aangetoond. Dit wordt beheerd 

met een gedocumenteerd systeem waarmee de lokale bevolking en 

andere belanghebbenden hun mening kunnen uiten via hun eigen 

representatieve instellingen.  

 

                                                           
7
 http://www.forestpeoples.org/fr/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic 

http://haze.asean.org/?wpfb_dl=163
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Uitstoot van broeikasgassen (BKG): in de sector van de 

palmolieproductie is de BKG-uitstoot vooral afkomstig van:  

 veranderingen in het gebruik van de gronden (ontbossing, 

drainage van de veengronden, afbranden van de vegetatie) 

en het gebruik van fossiele brandstoffen waarbij CO2 

wordt uitgestoten;  

 de productie, het vervoer en het gebruik van kunstmest 

waarbij CO2 en stikstofoxiden (N2O) worden uitgestoten;  

 de anaerobe ontbinding van organische stoffen in het 

afvalwater afkomstig van de palmoliemolens, waarbij 

methaan (CH4) wordt uitgestoten.  

Bossen met hoog koolstofgehalte (High Carbon Stock, HCS): De 

eerste werkzaamheden in verband met de HCS-methodologie zijn 

in 2011 begonnen, na een lokale enquête in Indonesië en Afrika 

waarbij verschillende stakeholders waren betrokken, dit om te 

identificeren welke gronden bosgronden zijn en dus moeten 

worden behouden, en welke gronden zijn beschadigd en dus 

geschikt zijn voor exploitatie. HCS-gebieden omvatten bossen 

met een hoge, middelmatige en lage dichtheid en zich 

herstellende recente bossen volgens de onderstaande kenmerken 

van de vegetatielagen;  

 

 bos met hoge dichtheid: resterend bos van een 

progressief secundair bos, dat de voorwaarden van het 

primaire bos benadert;  

 bos met gemiddelde dichtheid: resterend bos, maar 

sterker verstoord dan het bos met hoge dichtheid;  

 bos met lage dichtheid: bos dat resterend lijkt, maar 

sterk verstoord en in herstel;  

 zich herstellende recente bossen: bos dat sinds kort 

grotendeels opnieuw aan het groeien is, maar met enkel 

specifieke oudere bosgebieden;  

 recent struikgewas: onlangs vrijgemaakt gebied met 

nieuwe houtgewassen en een oppervlakte die er grasrijk 

uitziet;  

 ontgonnen/niet-geëxploiteerde grond: zeer recentelijk 

ontgonnen grond, voornamelijk bedekt met niet-gekweekte 

grassen en houtgewassen.  
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 Het recente struikgewas en de ontgonnen/niet-

geëxploiteerde gronden mogen worden geëxploiteerd. 

Na 12 maanden van besprekingen zijn de twee parallel 

ontwikkelde HCS-methoden in november 2016 samengevoegd om de 

inhoud te vormen voor de HCS-benadering (High Carbon Stock 

Approach).  

 

Gebieden met hoge beschermingswaarde (HBW): onmisbare gebieden 

voor het behoud of de verbetering van een of meer van de 

volgende criteria die de hoge beschermingswaarde bepalen
8
:  

 

 gebieden met hoge concentraties aan biologische 

rijkdommen op wereld-, regionaal of nationaal niveau 

(inheemse soorten, bedreigde soorten, reservaten) 

(bijvoorbeeld aanwezigheid van verschillende bedreigde 

soorten vogels);  

 gebieden, met name landschappen, van wereld-, regionaal 

of nationaal belang waarin de levensvatbare bestanden 

van de meeste soorten, en zelfs alle, natuurlijk bestaan 

en hierbij op natuurlijke wijze zijn verspreid en hun 

aantallen op natuurlijke wijze in stand worden gehouden 

(bijvoorbeeld een uitgestrekt grondgebied van 

overstroomde weiden en galerijbossen in Centraal-Amerika 

met levensvatbare populaties van hyacint-ara's, 

jachtluipaarden, manenwolven, reuzenotters en andere 

meer secundaire soorten);  

 gebieden in zeldzame of bedreigde ecosystemen of 

gebieden met dergelijke ecosystemen (bijvoorbeeld 

percelen van een zeldzaam type zoetwatermoeras in de 

regio);  

 gebieden die in kritieke situaties ecosysteemdiensten 

verstrekken (bv. bossen op steile hellingen boven steden 

die aan lawinegevaar zijn blootgesteld);  

 gebieden die belangrijk zijn voor de basisbehoeften van 

de lokale gemeenschappen (bv. levensonderhoud, 

gezondheid, voeding, water enz.), die samen met die 

gemeenschappen of autochtone bevolking als dusdanig zijn 

geïdentificeerd (bv. essentiële jachtgebieden voor 

                                                           
8
 Informatienetwerk over HVC (http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/the-six-high-conservation-values) 
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gemeenschappen die maar net in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien);  

 gebieden die essentieel zijn voor de traditionele 

culturele identiteit van lokale gemeenschappen; gebieden 

met culturele, ecologische, economische of religieuze 

betekenis die samen met de lokale gemeenschappen als 

dusdanig zijn geïdentificeerd (bijvoorbeeld sacrale 

begraafplaatsen in een bosbeheergebied of op het 

grondgebied van een nieuwe plantage).  

 

Essentiële biodiversiteitsgebieden: de essentiële 

biodiversiteitsgebieden berusten op de Rode Lijst van de 

bedreigde soorten van de UICN, op de lijsten van belangrijke 

gebieden voor vogels van BirdLife International, belangrijke 

gebieden voor de diversiteit van de vegetatie van Plantlife 

International, belangrijke gebieden voor de biodiversiteit in 

zoetwater van de UICN en de door de Alliance for Zero 

Extinction geïdentificeerde sites. De essentiële 

biodiversiteitsgebieden worden nationaal, infranationaal en 

regionaal door de lokale betrokken partijen geïdentificeerd op 

basis van twee internationale standaardcriteria, namelijk 

kwetsbaarheid en onvervangbaarheid. Ze moeten dus onderdak 

bieden aan:  

 

 een of meer soorten die wereldwijd met uitsterven zijn 

bedreigd;  

 een of meer inheemse soorten die enkel op die plaats of in 

het omliggende gebied zijn vertegenwoordigd;  

 belangrijke concentraties van soorten (bijvoorbeeld 

belangrijke trekroutes voor bepaalde soorten, gebieden 

voor nestbouw, broed- of kweekplaatsen) en/of  

 belangrijke voorbeelden van unieke habitattypes en 

assortimenten van soorten.  

 

Voor meer informatie: http://www.biodiversitya-z.org/content/key-

biodiversity-areas-kba 

 

Lokale gemeenschappen: personen die op of in de buurt van een 

locatie wonen die bestemd is om in een palmolieplantage te 

worden omgevormd en op wie de exploitatie van die plantage een 

impact kan hebben.  

 

http://www.biodiversitya-z.org/content/key-biodiversity-areas-kba
http://www.biodiversitya-z.org/content/key-biodiversity-areas-kba
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Paraquat: Paraquat is de handelsnaam van een van de meest 

gebruikte onkruidverdelgers. Paraquat is niet-selectief, werkt 

snel en vernietigt de groene plantendelen bij het minste 

contact. Het is giftig voor dieren en mensen en wordt in 

verband gebracht met de ontwikkeling van de ziekte van 

Parkinson. In de Verenigde Staten wordt Paraquat als een 

product 'voor beperkt gebruik' beschouwd, wat betekent dat het 

enkel door erkende strooiers mag worden gebruikt. Sinds 2007 

is Paraquat verboden in de Europese Unie.  

 

Palmoliemolen / afvalwater van palmoliemolens: een 

palmoliemolen bewerkt de trossen afkomstig van de plantages om 

ruwe palmolie te produceren (CPO). De ruwe palmolie wordt 

daarna gewoonlijk verkocht aan de handelaars of 

raffinagespecialisten (de stroomafwaartse palmolieproducenten) 

om verder te worden verwerkt. Het afvalwater van 

palmoliemolens (POME) is vloeibaar afval dat ontstaat tijdens 

de fabricage van ruwe palmolie, dat zeer zuur is en een hoog 

fysisch en chemisch zuurstofverbruik heeft.  

 

Veenland: grond die voor minstens 65% bestaat uit organische 

stoffen, van minstens 50 cm dik, gespreid over minstens 1 

hectare en van natuur zuur is (Driessen, 1978; Wösten & 

Ritzema, 2001). 

  

Verdrag van Rotterdam: het Verdrag van Rotterdam inzake de 

procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde 

toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische 

stoffen en pesticiden in de internationale handel) is een 

multilateraal verdrag dat in 1998 werd ondertekend en in 2004 

in werking is getreden. Het is bedoeld om wederzijdse 

verantwoordelijkheden vast te leggen voor de invoer van 

gevaarlijke chemische stoffen. Dat verdrag moedigt de 

uitwisseling van informatie aan en zet de exporteurs van 

gevaarlijke chemische producten ertoe aan om de juiste 

etikettering te gebruiken waarop met name de 

behandelingsinstructies vermeld staan en waarin de kopers 

informatie krijgen over alle bekende verbodsbepalingen of 

beperkingen. De ondertekenende landen kunnen beslissen tot de 

toelating of het verbod van de invoer van chemische producten 

die in het verdrag staan 

(http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/t

abid/1132/language/en-US/Default.aspx) en de exporterende 

landen moeten garanderen dat de producenten die tot hun 

rechtsgebied behoren het verdrag naleven. 

 

Principes en criteria van de RSPO (2013): de RSPO-principes en 

-criteria voor de duurzame productie van palmolie beschrijven 

de principes op basis waarvan de palmolieproducenten een 

http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx
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certificering kunnen verkrijgen. Elk van de volgende acht 

principes bestaat uit een reeks criteria 

(http://www.rspo.org/resources/key-

documents/certification/rspo-principles-and-criteria):  

 

 Principe 1: engagement tot transparantie  

 Principe 2: naleving van de toepasbare wetten en 

regelgevingen  

 Principe 3: engagement om op lange termijn economisch en 

financieel leefbaar te blijven  

 Principe 4: toepassing van de meest geschikte best 

practices door de telers en molenaars  

 Principe 5: verantwoordelijkheid op het vlak van het 

milieu en de bescherming van natuurlijke rijkdommen en 

biodiversiteit  

 Principe 6: verantwoord gedrag tegenover werknemers, 

individuen en gemeenschappen die te maken krijgen met de 

activiteit van de telers en de molens  

 Principe 7: verantwoorde exploitatie van nieuwe plantages  

 Principe 8: inzet voor voortdurende verbetering in 

essentiële domeinen  

 

 

Verdrag van Stockholm: het Verdrag van Stockholm inzake 

organische verontreinigende stoffen is een internationaal 

milieuverdrag dat in 2001 werd ondertekend en vanaf mei 2004 

wordt toegepast. Het heeft als doel het gebruik van 

persistente organische verontreinigende stoffen aan banden te 

leggen (POP's). 

  

Hierna vindt u een lijst van de stoffen die onder het verdrag 

vallen: 

http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria
http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria


 

 Pagina 19 / 19 

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/

2509/Default.aspx 

  

Landschappen die tot het UNESCO-Werelderfgoed behoren: 

gebieden van cultureel en natuurlijk werelderfgoed met 

bijzondere waarde voor de mensheid die opgenomen zijn in de 

Overeenkomst over het Werelderfgoed 

(http://whc.unesco.org/en/list). 

  

Watergebieden die voorkomen op de Ramsar-lijst: ze worden 

omschreven als 'gebieden met een representatief, zeldzaam of 

uniek type van watergebied' en 'sites van internationaal 

belang voor het behoud van de biodiversiteit' die zijn 

opgenomen in de Conventie inzake watergebieden die in 1971 in 

Ramsar (Iran) werd goedgekeurd (http://www.ramsar.org/). 

  

WGO-klassen Ia of Ib: pesticiden die tot de WGO-klassen Ia of 

Ib behoren, houden de grootste risico's in voor de menselijke 

gezondheid, volgens de classificatie van de pesticiden op 

grond van hun gevaarlijkheid zoals opgesteld door de 

Wereldgezondheidsorganisatie 

(http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/). 

Ia staat voor de 'uiterst gevaarlijke' stoffen en Ib voor de 

'zeer gevaarlijke' stoffen.  

 

Einde van het document 
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