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Persmededeling 
Gereglementeerde informatie 

 

 

CERTIFICERING VOOR DE 

PRODUCTIE VAN DUURZAME PALMOLIE 

 

 

De SIPEF Groep heeft het genoegen U mee te delen dat haar 100% dochteronderneming Hargy Oil 

Palms Limited (HARGY) in Papoea-Nieuw-Guinea, de certificering heeft verkregen voor duurzame 

palmolieproductie, volgens de strenge voorwaarden van de Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO). 

 

De RSPO certificering is een vrijwillig systeem ter promotie van de ontwikkeling van duurzame 

palmolie, daarbij op een evenwichtige manier rekening houdend met economische, milieu- en sociale 

aspecten van de palmolieproductie. Het werd opgericht door de RSPO, een gezamenlijk initiatief van 

alle betrokken deelnemers in de volledige palmolieproductieketen, zowel plantageondernemingen, als 

fabrikanten, verkopers en groothandelaars van palmolie of afgeleide producten, industriële 

verenigingen, publieke organisaties en financiële instellingen. Het voornaamste doel is "het promoten 

van de ontwikkeling en het gebruiken van duurzame palmolie door middel van een samenwerking in 

de productieketen en van een open dialoog tussen de deelnemers". 

 

De twee fabrieken van HARGY die door RSPO werden gecertificeerd, produceren samen jaarlijks 

ongeveer 78.158 ton duurzame palmolie en 5.830 ton duurzame palmpitolie. Deze productie vanuit de 

West New Britain provincie komt van 3 plantages met meer dan 9.800 beplante hectaren en van 3.700 

omwonende planters, die met 14.700 beplante hectaren instaan voor ongeveer de helft van de totale 

palmolieproductie van HARGY. HARGY is de tweede palmolieproducent in de wereld die deze 

normen bereikt voor zijn omwonende planters. 

 

De RSPO certificering van HARGY is een eerste, maar belangrijke stap op de weg naar de 

certificering van alle SIPEF fabrieken, wat we binnen de volgende drie jaar willen bereiken. Het 

benadrukt zijn tegemoetkoming aan de strenge sociale, milieu- en economische criteria en toont dat de 

SIPEF Groep volledig gericht is op duurzaamheid. Het is ook een sterke bevestiging van de kwaliteit 

van het management en de activiteiten van de SIPEF Groep. 

 

HARGY's certificering werd toegekend door BSI Management Systems, een door de RSPO erkende 

entiteit, na een diepgaand audit proces waarbij de werkzaamheden op de plantages en in de fabrieken 

van de Groep conform aan de RSPO Principes en Criteria bevonden werden. Gezien de complexiteit 

van de vereisten en het grote aantal betrokken partijen, de omwonende planters inbegrepen, is dit een 

aanzienlijke prestatie. De ervaring die hier werd opgedaan heeft de samenwerking van de beleidsteams 

van de Groep versterkt bij  het streven naar voortdurende verbetering. 

 

Voor meer informatie betreffende RSPO, gelieve te gaan naar: www.rspo.org 
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Schoten, 9 april 2009. 
 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 
* F. Van Hoydonck, Gedelegeerd Bestuurder 
* J. Nelis, Chief Financial Officer 
 
Tel.: 0032/3.641.97.00 -  Fax: 0032/3.646.57.05 
mail to : finance@sipef.com 
website www.sipef.com (rubriek "investor relations") 
 
 

 

 
S.A. Sipef N.V. is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd is op de Brussels Euronext. 
De vennootschap bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven die zij beheert 
en uitbaat. De Groep is geografisch gediversifieerd en produceert een aantal basisgrondstoffen, 
voornamelijk palmolie. De investeringen gebeuren meestal op lange termijn in recent geïndustrialiseerde 
landen. 
 

 

 


