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Duurzaamheid & MVO

Certificatie
duurzame soja

Strategie vereist in voedingsmiddelenmarkt

Afnemers van diervoeders en levensmiddelen verlangen vaker
een gecertificeerde waarborg van duurzaamheid. Dat vereist
een strategische aanpak in de internationale, kostencompetitieve voedingsmiddelenmarkt. Een gezamenlijke ketenbenadering
bespaart kosten en zorgt voor uniformiteit en transparantie.
Uitbreiding met andere normen voor duurzame of verantwoorde
soja en andere diervoedergrondstoffen ligt in het verschiet.

Win-win voor beide schemahouders
RTRS beschouwt de standaard GMP+ B101
niet als concurrerend. Haar primaire aandacht gaat uit naar de duurzame teelt van
soja. Daar heeft ze haar handen al vol aan in
Brazilië, Argentinië, India en China. RTRS
beschouwt de GMP+ standaard als een
belangrijk instrument voor geborgde distributie van RTRS soja van productiegebieden
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voederveiligheid en duurzaamheid in één
certificatieschema, voorkomt doublures en
onnodige extra kosten voor audit en certificatie. Dit is een strategisch doel voor RTRS
en GMP+ International.

Strategische keuzes voor de toekomst
Ook voor voedingsmiddelenbedrijven die
duurzame dierlijke producten willen produceren en vermarkten, is kostenbeheersing
belangrijk. We staan nog maar aan het begin
van het waarborgen van duurzaamheidaspecten in de diervoeder- en voedingsmiddelenketen en het aantonen ervan door
middel van certificatie. Idealisme kan niet
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aan de consument.
Het verzoek van stichting Project
Ketentransitie Verantwoorde
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initiatief van GMP+ International om een internationale ‘Ad
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