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Duurzaamheid & MVO

Met een stukje zeep onder de douche, 
een ontbijtje met bacon en eieren, het 
voer van de hond en zelfs een tripje met 
de bus. Zonder dat consumenten het 
weten maken ze gebruik van soja. “Soja 
zie je overal in het dagelijks leven”, stelt 
Agustin Mascotena, uitvoerend directeur 
van RTRS, de ronde tafel voor verant
woorde soja. De organisatie werd in 2006 
opgericht in Zwitserland als zogenaamd 
multistakeholder initiatief. Soja geldt als 
belangrijke plantaardige eiwitbron voor 
mens en dier. Zo wordt sojabonenmeel 
gebruikt als veevoer, terwijl de olieva
riant wordt toegepast in margarines, 
dressings, mayonaise en andere voe
dingsmiddelen. Sojabonenolie wordt 
sinds kort ook gebruikt als biobrandstof. 
Volgens Mascotena blijft de vraag naar 
soja wereldwijd toenemen. Zorgelijk is 
dat het aanbod langzamer stijgt dan de 
vraag. Snelle verduurzaming van de 
keten is daarom urgent, aldus de RTRS
directeur. 

Natuur
Richard Holland, hoofd Natuurbescher
ming van het Wereld Natuur Fonds, is het 
hiermee roerend eens. “Gebieden als de 
Amazone en de Cerrado, de Braziliaanse 
savanne, worden in rap tempo omgezet 
in landbouwgronden. Dit leidt tot het uit
sterven van plant en diersoorten, aan
tasting van de waterhuishouding en uit
stoot van broeikasgassen”, somt hij op.
De eerste boerderijen in Brazilië, Argenti
nië en Paraguay zijn inmiddels gecertifi
ceerd volgens de duurzame RTRScrite
ria. Uit landen als Nederland, België en 
het Verenigd Koninkrijk komt al een aar
dige vraag op gang naar verantwoord 
geteelde soja. 

Groei luidt het devies
Maar er is zowel meer vraag als aanbod 
nodig om alle soja (vorig jaar werd er 
wereldwijd 200 miljoen ton geprodu

ceerd) duurzaam te maken. Groei, luidt 
dus het devies van RTRS. De organisatie 
mikt op meer vraag vanuit landen als 
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en 
Spanje en hoopt dat India, Uruguay, Chi
na en de Verenigde Staten meer van deze 
grondstof gaan produceren.
Nico Roozen, directeur van de niet 
gouvernementele organisatie Solidari
dad, ziet voor zijn organisatie een 
belangrijke rol weggelegd in de verduur
zaming van de sojaketen. “In samenwer
king met RTRS heeft Solidaridad een pro
gramma opgezet om kleinschalige soja
producenten te ondersteunen bij slim en 
duurzaam landgebruik en het werken 
volgens de RTRSstandaard.”

Verantwoorde soja produceren
In India werkt ngo Action for Social 
Advancement (ASA) al vijftien jaar met 
kleine boeren in centraal India samen om 
hun leefomstandigheden te verbeteren. 
De organisatie verzorgt trainingen om de 
productiviteit te verhogen en bevordert 
het gebruik van verantwoorde landbouw
methoden. Sinds 2009 is er een pilotpro
ject gaande waarbij naast ASA ook andere 

ngo’s zijn betrokken om 20.000 kleine 
landbouwers voor te bereiden op RTRS
certificering. Rond september, oktober 
verwachten de boeren RTRS certificering 
te ontvangen. Het verantwoord telen van 
soja met de hulp van het pilotproject 
levert de Indiase boeren een 20 tot 30% 
hogere opbrengst op. Ook andere agra
riërs raken hierdoor geïnteresseerd in 
een RTRScertificering. 

Sojatoegangspoort
RTRS verwacht dat eind 2011 de produc
tiecapaciteit van RTRSgecertificeerde 
boeren al op 500.000 ton ligt. Met het 
aankopen van 85.000 RTRSgecertificeer
de soja uit Brazilië, gaven Nederlandse 
voedingsbedrijven, verenigd in het Initia
tief Duurzame Soja (IDS), een impuls aan 
verduurzaming van de sojaketen.  
Nederland importeert zo’n 9 miljoen ton 
soja (bonen, meel en olie) per jaar en kan 
als één van de sojatoegangspoorten tot 
Europa een sleutelrol vervullen bij ver
duurzaming.

Met de verduurzaming van de palmolie, thee, , koffie en cacaoketens zijn al flinke stappen 

gemaakt. Via de wereldwijde ronde tafel voor verantwoorde soja (RTRS) wordt nu ook hard 

gewerkt aan de verduurzaming van de sojaketen. Nederlandse voedingsbedrijven kochten de 

eerste 85.000 ton verantwoord geteelde soja.

Vraag soja blijft toenemen

Maurice de Jong

Braziliaanse sojaboeren aan het werk op het land. 
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