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Standpunt van Socapalm 
Op 29 mei 2021 werd een artikel gepubliceerd op de website van de VOLKSKRANT die Socapalm 

beschuldigt van landroof, geweld tegen vrouwen en die de onafhankelijkheid van de auditors en 

het gestarte RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certificatieproces in twijfel trekt. Wij 

willen de door de krant aangevoerde elementen graag verder verduidelijken.  

Naar aanleiding van de publicatie van dit artikel, betreuren wij dat de informatie die gedeeld werd 

met de VOLKSKRANT voor het overgrote deel niet in aanmerking werd genomen.  In het artikel wordt 

weinig aandacht besteed aan de overgemaakte feitelijke en gedetailleerde elementen, die nochtans 

duidelijk de strikte naleving van onze engagementen, onze transparantie en onze wil om dagelijks 

samen te ijveren voor een verantwoordelijke tropische landbouw, aantonen. 

Wij stellen vast dat men in het artikel poogt om het ethisch beleggen van bepaalde banken op één 

hoop te gooien, en nalaat om oplossingen, actieplannen, toezicht- en verificatiesystemen op het 

terrein aan te reiken en het bestaan van een duurzaam, veeleisend en erkend certificatiesysteem te 

aanvaarden, namelijk: RSPO. 

Wij staan erop de situatie toe te lichten met de volgende feiten: 

Onze contractuele verplichtingen tegenover de staat Kameroen respecteren en goede relaties 

onderhouden met de gemeenschappen die in en rondom onze plantages leven, zijn voor ons 

cruciaal. Socapalm beheert inderdaad de grond die door de staat Kameroen ter beschikking werd 

gesteld in het kader van een zestigjarige erfpacht huurovereenkomst. Oorspronkelijk was de 

oppervlakte van de erfpacht 78 529 hectare. Dit werd herzien in 2005 en een oppervlakte van 20 785 

hectare werd teruggeven aan de staat Kameroen. Om de grondkwestie, die spanningen veroorzaakt, 

te verduidelijken en om elk misverstand uit de weg te ruimen, werd twee jaar geleden al gestart met 

een inventaris van de concessie, in nauwe samenwerking met de staat, via de lokale kadasterdiensten, 

en de betrokken lokale gemeenschappen. Deze inventaris, op initiatief van Socapalm, wordt 

uitgevoerd op alle plantages, en vereist in sommige gevallen het plaatsen van nieuwe of bijkomende 

grenspalen om de grenzen van de concessie af te bakenen. Deze inventaris maakt het mogelijk om:  

 Eventuele inbreuken van het bedrijf buiten de concessie en inbreuken en illegale bezettingen 

van derden binnen de concessie uit te klaren. 

 De relaties tussen de gemeenschappen en het plantagebedrijf te verbeteren. 

 De oppervlakte onderhevig aan erfpacht, waarvoor Socapalm jaarlijks huur betaalt aan de staat, 

te verminderen. 

Om dit project te kunnen volbrengen, werd een commissie opgericht binnen het Ministerie van 

Domeinen, Kadaster en Landzaken om de grondkwestie te onderzoeken. Het doel van de commissie 

is ons bijstaan in onze inspanningen en indien nodig terreinbezoeken uitvoeren.  

We stellen vast dat we te maken hebben met een stijgende bevolkingsdruk maar willen erop wijzen 

dat de staat Kameroen de rechtmatige eigenaar van de grond is en dus de enige die kan beslissen over 

aanpassingen van de concessiegrenzen en een eventuele teruggave van grond aan de 

gemeenschappen. 

Ten tweede, Socapalm hanteert een nultolerantiebeleid inzake aanranding, geweld tegen 

vrouwen, en dit zowel bij eigen personeel als bij teams van onderaannemers of uitzendkrachten 

en teams verantwoordelijk voor de veiligheid. Socapalm kant zich fel daartegen en heeft daartoe 

verschillende acties ondernomen: publicatie van een beleid omtrent de rechten van de mens, een 

beleid inzake aanranding en enige andere vorm van ongewenste intimiteiten en geweld op de 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/terug-in-de-koloniale-tijd-palmolie-uit-kameroen-is-gecertificeerd-duurzaam-maar-de-bevolking-wordt-uitgebuit~b87cd6af/
https://www.rspo.org/
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werkplek en een systeem voor het beheer van interne en externe klachten. Socapalm heeft ook een 

structuur opgericht en personeelsleden in dienst om de relaties met de lokale gemeenschappen te 

onderhouden. « Gender comités » dienen als discussieforum voor onderwerpen gelinkt aan 

discriminatie en aanranding. Alle werknemers, gemeenschappen en onderaannemers (waaronder ook 

de veiligheidsteams) worden regelmatig gesensibiliseerd over de engagementen van het bedrijf, het 

beleid en klachtensysteem. In het kader van de herhaalde beschuldigingen van aanranding en 

verkrachting, werd bovendien een specifieke audit gedaan door de auditors van SCS Global Services 

tijdens de certificatieaudits van de eerste twee plantages; tijdens deze audit werd geen enkel bewijs 

gevonden dat deze aantijgingen ondersteunt.  

Socapalm en de Socfin Groep hebben een RSPO-auditkantoor gekozen uit een aantal certificatie 

auditkantoren, geaccrediteerd door Assurance Services International (ASI), erkend en opgeleid door 

RSPO zelf. Deze experts hebben hun opdracht volledig objectief en onafhankelijk volbracht als 

professionals in het vak. Socapalm heeft tijdens hun bezoek accommodatie voorzien op de plantage 

gezien de landelijke omgeving van de Mbongo en Mbambou plantages. Er is immers geen enkele 

toeristische infrastructuur die accommodatie aanbiedt in de nabijheid van deze plantages.  

Zoals vereist voor hun vak en opdracht, werden een groot aantal betrokken partijen geconsulteerd 

tijdens de audit, vooral wat betreft het sociale luik. Bovendien heeft geen enkel lid van het 

managementteam van het plantagebedrijf deelgenomen aan de bijeenkomsten met de betrokken 

partijen. Het team van expert auditors beschikte ook over hun eigen transport, en gebruikte geen 

voertuig van Socapalm. De experts hebben hun programma opgesteld zonder overleg met Socapalm, 

volledig onafhankelijk. SCS Global Service heeft bovendien haar standpunt verdedigd in een 

mededeling gericht aan de NGO Milieudefensie.   

In tegenstelling tot het beeld dat wordt opgehangen in dit artikel, streven wij ernaar dat onze 

productie van palmolie en rubber ten goede komt aan allen: onze werknemers, kleine boeren en 

gemeenschappen, door hun levensstandaard te verbeteren. Het is onze missie om op lange termijn 

de socio-economische ontwikkeling van deze geïsoleerde rurale regio’s tot stand te brengen of te 

stimuleren, en tegelijkertijd de rechten van de gemeenschappen, hun levenskwaliteit en omgeving 

te verbeteren en beschermen.  

Klik hier als je meer informatie wil over de aanpak van Socapalm in Kameroen inzake duurzame 

ontwikkeling.  

https://rspo.org/certification/bodies
https://rspo.org/certification/bodies
https://en.milieudefensie.nl/news/scs-response-to-box-country-case-study
https://en.milieudefensie.nl/news/scs-response-to-box-country-case-study
https://www.socfin.com/sites/default/files/2020-12/2019%20-%20Socapalm%20-%20Rapport%20développement%20durable.pdf

