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Vetten- en oliesector
streeft naar duurzaamheid
Algemeen

[Henri de Haan]

De sector vetten en oliën werkt aan het vergroten van duurzaamheid. De rondetafels voor zowel palmolie als soja zijn een belangrijke stap in de goede richting,
stelt MVO-voorzitter Wim Oosterhuis. ,,We kiezen voor zo breed mogelijke deelname. Dit leidt soms tot vertraging, maar een duurzame grondstofstroom komt er.’’
Duurzaamheid stond centraal tijdens de
nieuwjaarsreceptie van het Productschap
Margarine, Vetten en Oliën (MVO). ,,In
het jaar 2008 werd vooruitgang geboekt
in het verduurzamen van de productie’’,
constateert voorzitter Wim Oosterhuis.
Zo is inmiddels gecertificeerde, duurzame palmolie verkrijgbaar. Het eerste
schip meerde vorig jaar aan in Rotterdam. Het productschap verwacht dat in
2009 ongeveer 1,5 miljoen ton duurzame
palmolie beschikbaar zal zijn, zo’n 33
procent van de Europese consumptie.
,,Een mooi begin’’, aldus Wereldnatuurfonds-directeur Johan van der Gronden.
Tr a a g
De Round Table on Responsable Soy
(RTRS) is later van start gegaan dan die
van palmolie, maar ook daar is vooruitgang geboekt. ,,Er is overeenstemming
tussen partijen over de hoofdlijnen van
de in te zetten criteria voor de productie
van duurzame soja.’’ Oosterhuis verwacht
dat de details in de eerste helft van dit
jaar duidelijk worden. De MVO-voorzitter
geeft toe dat de processen niet zo snel
lopen als Europa graag zou willen. ,,We
kiezen met de partnerorganisaties en
deelnemende bedrijven voor een zo
breed mogelijke deelname van betrokken partijen. Dat maakt het allemaal niet
eenvoudig en leidt soms tot vertragingen
die wij liever niet zouden zien. Maar met
doorzettingsvermogen en verstandig
opereren, komt het eindresultaat, een
duurzaam verantwoorde grondstoffenstroom voor onze industrieën, steeds een

stap dichterbij. Het resultaat komt er
zeker, daarvan ben ik overtuigd.”
Van der Gronden (WNF) benadrukt het
belang van verduurzaming van de productie. “Als iedereen op deze wereld
leeft zoals we in Nederland leven, hebben we twee aardes nodig om de
wereldbevolking te voeden. En die hebben we niet.”
De WNF-directeur trekt een parallel tussen de manier waarop we met de aarde
omgaan en de kredietcrisis. ,,In beide
gevallen leven we op te grote voet. Van
de kredietcrisis kunnen we leren dat dit
zo niet kan doorgaan. We moeten van
de rente kunnen leven.”
Ontwikkeling
Ook de vetten- en oliënsector ondervindt
hinder van de gevolgen van de kredietcrisis, al is dat aan de jaarcijfers van 2008
nog niet te zien. Het importvolume van
oliën en vetten steeg in 2008 met 5 procent, naar een productiewaarde van 5,7
miljard euro.
De prijsontwikkeling in 2008 was grillig.
Halverwege het jaar noteerden veel producten een twee keer zo hoge prijs als
het jaar ervoor. Oosterhuis schrijft dit toe
aan de relatief lage prijzen in de jaren
ervoor, waardoor investeringen en voorraadvorming achterwege bleven. Toen
vervolgens de vraag uit China en India
toenam, kon daaraan niet worden voldaan, temeer daar de oogst van palmolie
en soja in 2007 tegenviel. ,,Deze combinatie van factoren zorgde voor sterke
prijsstijgingen, helemaal toen de prijs van
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minerale olie opliep.’’ Ook de levendige
handel in agrarische bulkgoederen op de
termijnmarkten droeg bij aan oplopende
prijzen. ,,Op een gegeven moment ging
daar meer dan 200 miljard dollar in om.
Voor dat bedrag kun je nu de wereldwijde sojaproductie van 2009 kopen.’’
In de tweede helft van 2008 keerde het
tij, onder andere door goede oogsten.
Het extra geld dat in de agrarische bulkgoederen zat, vloeide weg als gevolg van
met name de onzekere financiële markt
in de Verenigde Staten. Dit alles leidde
ertoe dat de prijzen eind vorig jaar weer
terug waren op het niveau van 2006.
Wa a r s c h u w i n g
Oosterhuis stelt dat de sector moet
waken voor grotere volatiliteit van prijzen. Volgens de MVO-voorzitter moet de
overheid zich, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening, richten op stabiliteit en continuïteit. ,,Dit kan
door structurele financiering door overheden en stimulering van investeringen
door het agro-bedrijfsleven. ,,Als investeringen minder conjunctuurgevoelig worden gemaakt, draagt dit bij aan een rustiger patroon van prijsbewegingen in een
groeiende markt. En dat is hard nodig
om op verantwoorde wijze de groeiende
wereldbevolking in de komende decennia van voedsel te voorzien.’’
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,,Minder conjunctuurgevoelig investeren draagt
bij aan rustigere prijsbewegingen’’, aldus Wim
Oosterhuis.
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