55-56-57_RTRS_55-56-57 10-07-12 17:26 Pagina 11

Internationale conferentie Verantwoorde soja

Grotere vraag,
grotere uitdaging
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De vraag naar maatschappelijk verantwoorde soja neemt toe.
Niet alleen producenten, verwerkers en ngo’s committeren zich
aan het invullen van deze wens uit de markt, ook de retail neemt
daarin verantwoordelijkheid, zo bleek tijdens de RTRS-conferentie in Londen. De uitdaging om vraag en aanbod met elkaar in
overeenstemming te brengen, wordt daardoor wel groter.
De zevende internationale conferentie
voor maatschappelijk verantwoorde soja
(Round Table of Responsible Soy, RTRS) in
Londen was de eerste die niet in een
sojaproducerend land plaatsvond. De
conferentie werd bijgewoond door ruim
200 vertegenwoordigers van de sojaindustrie, verwerking, ngo’s en distributie. Tijdens de conferentie werd niet
alleen de Britse markt, maar ook de
Europese grootdistributie sterker bij RTRS

betrokken. Dat bleek effectief. Positief
en een beetje verrassend was ook het
engagement van de Chinese diervoedersector. Dit werd in Londen meteen
beklonken met de beslissing de volgende
conferentie in China te organiseren.
Behoefte
In zijn openingstoespraak juichte Fefacvoorzitter Patrick Vanden Avenne de
komst van de RTRS-conferentie naar

Yvan Dejaegher van Bemefa en Henk Flipsen van Nevedi zien RTRS als benchmark voor alle sojacertificeringssystemen.
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Europa, waar de sojaconsumenten zijn,
toe. Hij toonde zich ook zeer tevreden
met het terugdringen van de ontbossing
in Brazilië sinds de introductie van het
Amazone-moratorium zes jaar geleden.
Hij wees erop dat de mondiale veestapel
zo’n 1,2 miljard ton diervoeder nodig
heeft. “In 2050 zal dat nog 1 miljard ton
meer zijn.” Uitgedrukt in soja betekent
dat een behoefte aan 300 miljoen ton
sojameel nu en nog eens 250 miljoen
ton meer in 2050.
Sinds de oprichting van RTRS in 2005 is
de behoefte aan sojameel bijna verdubbeld. De vraag naar duurzame grondstoffen stijgt, maar daarin is niet eenvoudig te voorzien. “Diervoer is verantwoordelijk voor 70 procent van de CO2voetafdruk van de eenmagige veestapel.” Bovendien vormen de hoge grondstofprijzen een belemmering. De verwachting is dat die prijzen hoog blijven,
temeer daar de vraag vanuit biobrandstoffen nog stijgt. Fefac wil dat alle
grondstoffen voor de diervoeding duurzaam zijn volgens internationale normen. Daarom is de Europese organisatie
stichtend lid van RTRS. Dit jaar wil de
Europese mengvoederindustrie 250.000
ton verantwoorde soja invoeren, in 2015
moet dat 600.000 ton worden. Vanden
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RTRS-voorzitter
Jaap Oskam:
“Niet alleen de
vraag naar dierlijke eiwitten
groeit, ook die
naar RTRS-soja.”
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>> Grotere vraag, grotere uitdaging

Ashis Mondal
van het Indische
‘Action for

Avenne sprak de hoop uit dat de nog
bestaande flessenhalsproblemen voor
RTRS worden opgelost.

Social
Advancement

G ro e i e n d e v r a a g

(ASA) ziet ook

RTRS-voorzitter Jaap Oskam zei dat er
grote vooruitgang was geboekt met de
vraag naar maatschappelijk verantwoorde soja. “Sinds juni 2011 is 300.000 ton
RTRS-gecertifieerde soja aan de man
gebracht en de vraag groeit wereldwijd.” De verwachting is dat dit jaar 1
miljoen ton gecertificeerde soja wordt
geproduceerd. In 2013 moet dat 3 tot 5
miljoen ton zijn.
“De sojaproductie werd verantwoordelijk gehouden voor onder meer milieudegradatie, sociale afbraak en arbeidsuitbuiting”, zei Oskam. “De RTRS is in
het leven geroepen als een globaal initiatief van alle betrokken partijen om
deze mistoestanden uit de wereld te helpen en de soja-industrie te hervormen
door de uitdrukkelijke vraag naar verantwoorde soja in alle schakels van de
keten te stimuleren.” Daarom keek RTRS
uit naar de visies van de distributie op
dat vlak. “Steeds meer afnemers van soja
willen uitsluitend maatschappelijk verantwoorde soja en er zijn steeds meer
sojaproducenten die RTRS-gecertifieerde
soja kunnen aanbieden, ook in Azië.”

perspectief voor
RTRS-soja in zijn
land.

Distributie
Vertegenwoordigers van productie, handel en verwerking gaven in Londen hun
visie op verantwoorde soja. Onder hen
Mark Murphy van Cargill, Karst Velinga
van Cefetra, John Kelly van de Britse

veevoederfederatie AIC, Stefan Lanz van
Gebana, Jan Kees Vis van Unilever en
vele anderen. Zij onderstreepten allen
het belang van RTRS.
Vis onderstreepte niet alleen wat
Unilever al heeft bereikt op het vlak van
het terugdringen van de CO2-uitstoot,
waterverkwisting en afval, maar schetste ook dat RTRS doortrekt in de keten.
De Unilever Sustainable Agricultural
Code geldt niet alleen voor de belangrijkste grondstoffen als palmolie, soja en
hun afgeleide producten, maar ook voor
tal van andere gewassen. “In totaal
goed voor 7,5 miljoen ton.” Reeds in
2012 moet alle palmolie die Unilever
verwerkt, gecertificeerd zijn. Drie jaar
later zal alle palmolie gesegregeerd
worden aangekocht.
De distributie was sterk vertegenwoordigd. Oskam: “Deze bijeenkomst heeft
een sterke focus op de toekomstige
vraag, op distributie en consument.”
Grote supermarktketens als de leidinggevende Britse Mark & Spencer,
Waitrose, Sainsbury’s, Asda en Co-operative Food, de Nederlandse groep Ahold,
de Zwitserse Coop en Migros maakten
hun opwachting. Karin Bogaers van
Ahold toonde met cijfers aan dat gecertificeerde duurzaamheid voor het concern niet nieuw is. Voor de eigen merken gebruikt Ahold RTRS-gecertificeerde
soja. “In 2015 zullen we in elk land waar
dat mogelijk is, volledig RTRS-gecertificeerde soja gebruiken. Nederland en
België zijn daarin leidend, met name de
diervoederindustrie.”
China
RTRS-voorzitter Oskam noemde het verheugend nieuws dat de Chinese
Soybean Industry Association (CSIA) aankondigde dat samen met de 750 ledenorganisaties wordt gewerkt aan het
implementeren van de RTRS-standaarden. Ondervoorzitter Liu Dengao van de
CSIA zei dat hij rekent op de medewerking van de Chinese overheid om een
aantal pilotprojecten op te zetten in het
noordoosten van China, de regio van de
Gele Rivier en in Zuid-China. “In die
gebieden willen we de eerste RTRS-productie, -verwerking en -handel realiseren.” Het CSIA wil daarvoor samenwerken met de globale soja-industrie. Ook
wordt volgens de principes van de
Wereldhandelsorganisatie voorzien in

Met 98 indicatoren ligt de certifi ceringslat van de RTRS-standaard hoog.
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opleidingen in de Chinese sojasector
gericht op milieubescherming, voedselveiligheid en basisrechten voor de boeren. Het Chinese soja-areaal is 8 miljoen
ha groot, maar het land moet 50 miljoen ton soja importeren. Het grootste
deel daarvan, ongeveer de helft, komt
uit Brazilië.
Ook in India worden proeven gedaan
met productie van RTRS-soja, vertelde
Ashis Mondal van het Indische ‘Action
for Social Advancement (ASA). Het
Indische soja-areaal is 10 miljoen ha
groot, maar de productiviteit is laag. De
bedrijfjes zijn slechts 1 tot 2 ha groot.
De productie betreft uitsluitend gmovrije soja. Van het sojameel wordt 70
procent geëxporteerd, 30 procent wordt
gebruikt voor kippenvoer in eigen land.
Familiebedrijven
Sommige pressiegroepen blijven RTRS
‘greenwashing’ noemen en beweren dat
kleine familiale sojaboeren die gmovrije soja produceren, buiten de boot
vallen. De Belgische mengvoederfederatie Bemefa ontving onlangs vertegenwoordigers van Unicafes, één van de
twee grote Braziliaanse confederaties
van landbouwcoöperaties. Zij zijn niet
betrokken bij RTRS, maar vertegenwoordigen wel kleine familiale sojaproducenten. Die bedrijven zijn gemiddeld 20 ha
groot en produceren gmo-vrije soja. Ze
exporteren als regel weinig of niets,
maar willen dat wel met het oog op
gescheiden stromen.
Directeur-generaal Yvan Dejaegher
bevestigt dat ook een aantal kleine
familiale producenten van Los Grobos
afhaken. “Hierbij speelt ook de prijs een
rol. Die ligt voor diervoeding lager dan
voor biobrandstoffen. Bovendien zijn
een aantal kleine coöperatieven niet uitgerust om te exporteren en zijn gescheiden circuits vaak technisch niet haalbaar”, licht Dejaegher toe.
Ook de lat van de 98 indicatoren van de
RTRS-standaard ligt hoog. “Mede daardoor voldoet niet alle duurzame soja,
die tot nu toe in België en Nederland
werd ingevoerd, aan alle 98 indicatoren.” In Nederland is door het ministerie
van Buitenlandse Zaken het ‘Initiatief
Duurzame Handel’ (IDH) in het leven
geroepen, waaraan niet alleen Nevedi,
via de Nederlandse interprofessionele
stichting ‘Initiatief Duurzame Soja’ (IDS),
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maar ook Bemefa meewerkt. Directeur
Henk Flipsen van Nevedi, die voorzitter
is van IDS, gaf in Londen een uiteenzetting over de werking ervan en legde
ook uit wat IDH doet. Met de medewerking van de ngo Solidaridad, één van de
medeoprichters van RTRS, worden kleine
boeren ondersteund om geleidelijk te
kunnen meedoen aan de RTRS-standaard. Voor elke euro die moet worden
neergelegd voor RTRS-certifiëring legt
IDH een euro bij. “Zo proberen wij ook
de boeren met 20 ha aan te zuigen”,
zegt Dejaegher.
Uitdagingen
Dejaegher wijst erop dat de RTRS-standaard zwaar, maar goed is. Her en der
worden andere standaarden en certificeringssystemen toegepast.
Producentenorganisaties en multinationals als Cargill hebben bijvoorbeeld hun
eigen systeem. Toch is het de bedoeling
van RTRS de unieke standaard te maken.
“Die is ontstaan vanuit de diervoederindustrie en kan niet zomaar aan iedereen
worden opgelegd”, zegt Dejaegher.
Bedoeling is de andere standaards naar
RTRS te laten toegroeien. Een moeilijkheid daarbij is dat RTRS alleen op soja
focust. De standaard kan ook – aangepast
– worden gebruikt voor andere teelten,
zowel voor voeding als biobrandstoffen.
Er zijn al standaarden die alle teelten
meenemen, zoals ICSS (International
Costumer Service Standard). Verschillende
stakeholders brachten in Londen naar
voren dat RTRS geleidelijk het unieke
benchmark moet worden.
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Jan Kees Vis:
“RTRS trekt door
de keten.”

