Diervoedersector en Delhaize samen voor verduurzaming
sojateelt
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De diervoederindustrie en Delhaize maken zich samen sterk voor een verduurzaming van de sojateelt. In 2030
moet tegenover iedere ton soja die door de Belgische diervoederfabrikanten gebruikt wordt een
duurzaamheidscerti caat staan. De Belgian Feed Association is ook met andere supermarktketens in gesprek om
samen deze doelstelling te behalen.
Lees meer over: klimaat duurzaam

België behoort tot de koplopers op het gebied van duurzame sojateelt in Europa. VILT berichte vorige maand al uitvoerig over
de strategie van de koepelorganisatie Belgian Feed Association (BFA) die erop gericht is om een 100 procent dekking van
Belgische sojabehoefte met duurzaamheidscerti caten te realiseren tegen 2030.
In 2020 werden 424.000 duurzame sojacerti caten aangekocht, goed voor 56 procent van het totale gebruik in België. Dit
aantal dekt de hoeveelheid sojaschroot bestemd voor dierl ke producten op de Belgische markt en het diervoeder dat vanuit
ons land uitgevoerd wordt naar Nederland. De drie verschillende duurzaamheidscerti caten die BFA aankoopt, voldoen
allemaal aan de Europese richtl nen en staan wereldw d in de top v f.

Samenwerking met ketenpartners draagt
bij tot een realisatie van onze doelstelling
om tot duurzame grondstofstromen te
komen
Katrien D'hooghe - Managing Director BFA

België in top drie
“Volgens de Euopean Soy Monitor staat België naast Noorwegen en Nederland in de top drie van het gebruik van
maatschappel k verantwoorde soja. Speci ek voor RTS staat BFA in de top tien van kopers van RTRS-certi caten”, vertelt
Katrien D'hooghe, managing director van BFA. Round Table on Responsible Soy (RTRS) is wereldw d het bekendste
duurzaamheidscerti caat.
Met Delhaize heeft de Belgische diervoederindustrie dus ook een supermarktpartner die de ambities van BFA onderstreept en
samen wil realiseren. Van de 424.000 certi caten die vorig jaar werden aangekocht, nam Delhaize 24.000 certi caten voor z n
rekening. Dit is de hoeveelheid soja(schroot) die nodig is voor de productie van de dierl ke producten aanwezig in de rekken
van de Belgische Delhaizewinkels.

Supermarkten in de bres voor duurzame sojateelt
Het beleid van Delhaize kadert in de strategie van moederbedr f Ahold Delhaize, zoals we lezen op haar website. “Omdat er
op dit moment niet voldoende stroom van gecerti ceerde soja vanuit Zuid Amerika naar Europa komt, werken w met onze
leveranciers en de veevoederbedr ven in onze ketens samen om RTRS-credits in te kopen. Met deze credits dekken w de soja
die w jaarl ks gebruiken af. Ze ondersteunen sojaboeren om gecerti ceerd te bl ven.”
De aanschaf van sojaduurzaamheidscerti caten is ook b andere supermarktketens gemeengoed. Zo lezen we b voorbeeld in
het duurzaamheidsverslag van Lidl: “voor alle soja die in onze keten verwerkt wordt, kopen we duurzame RTRS-certi caten.
Het gaat met andere woorden over de soja die we in de keten gebruiken voor al onze dierl ke producten zoals zuivel, eieren,
gevogelte, kalkoen, varkensvlees en rundvlees.”
Terw l sommige supermarktketens er dus hun eigen aankoopstrategie op nahouden, is Delhaize de samenwerking met de
diervoedersector aangegaan. D'hooghe vertelt dat BFA op dit moment ook met andere retailers in gesprek is om een
gemeenschappel ke koers te varen op het gebied van verduurzaming van de sojateelt. “Samenwerking met ketenpartners
draagt b tot een realisatie van onze doelstelling om tot duurzame grondstofstromen te komen”, besluit z .
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Belgische diervoedersector pleit voor
uniforme Europese aanpak duurzame
sojateelt
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De Belgische diervoedersector pleit b monde van de
Belgian Feed Association voor een uniforme Europese
aanpak op het gebied van duurzame sojateelt. De
organisatie reageert h...
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