
SAMEN VOOR EEN DUURZAME 
WAARDEKETEN

De wereldwijde handel in soja gaat gepaard met grote schade aan de natuur, vooral 
in Zuid-Amerika. IUCN NL wil een duurzame productie en afzet van soja en brengt 
daartoe belangrijke spelers in Nederland bij elkaar. We pleiten voor Europese 
wetgeving en samenwerking om natuur en mensenrechten in de waardeketen te 
waarborgen, en voor actieve steun aan boeren en maatschappelijke organisaties in 
producerende landen.

Verantwoorde soja

NAAR 100% CONVERSIEVRIJE 

VERANTWOORDE SOJA

Nederland is een grote importeur van soja voor 

veevoer. Ze gebruikt zelf een deel, maar voert het 

grootste deel door. IUCN NL streeft ernaar dat 

alle soja die Nederland consumeert, verwerkt en 

verhandelt, op verantwoorde wijze is geproduceerd. 

Dat wil zeggen: zonder dat dat ten koste gaat van 

mens en natuur. 

MEER NODIG DAN LOKALE WETTEN

In 2019 onderzochten we hoeveel bos in Brazilië, 

Argentinië en Paraquay legaal gekapt mag worden 

om plaats te maken voor soja- of veeteelt. Dat 

bleek een areaal van 110 miljoen hectare, 26 

keer zo groot als Nederland. De wetten laten nog 

teveel ruimte voor ontbossing en conversie van 

wetlands en graslanden. Om de biodiversiteit in 

deze landen in stand te houden, pleiten we voor 

een aantal verplichte minimumcriteria bij inkoop 

van soja, o.a. gecontroleerd door kwalitatief sterke 

duurzaamheidsstandaarden.

HOGERE LAT VOOR 

DUURZAAMHEIDSSTANDAARDEN 

Maar wat is een kwalitatief goede standaard om 

duurzaamheid te toetsen? Voor IUCN NL zijn stevige 

“Om positieve impact te hebben, moeten we de 

Europese sojaketen natuur- en mensvriendelijker 

maken: met Europese wetgeving én door 

boeren en andere betrokkenen in producerende 

landen te ondersteunen. We moeten niet alleen 

duurzaamheid van hen eisen, maar ook hun inzet 

belonen, met name in de gebieden die risico 

lopen op ernstig natuurverlies.”  

Heleen van den Hombergh, expert verantwoorde 

waardeketens bij IUCN NL

criteria van belang voor behoud van biodiversiteit, 

milieu en mensenrechten. Daarnaast streven we naar 

een strikte controle op het naleven van die criteria. 

Op die aspecten hebben we de 

duurzaamheidsstandaarden beoordeeld die de 

veevoedersector hanteert. De conclusie: om 

biodiversiteitsverlies tegen te gaan, moet de 

veevoedersector in haar richtlijnen een ambitieuzere 

norm hanteren. Ook de transparantie en controle op 

naleving moeten sterker. Daar pleiten we dan ook 

voor. 
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Meer weten over hoe 

IUCN NL verantwoorde 

soja bevordert?  Kijk op onze 

website voor uitgebreide 

informatie en meer voorbeelden 

van projecten. Of neem direct 

contact op met onze 

expert  Heleen van den 

Hombergh.

INZICHT IN DE EUROPESE SOJAHANDEL

In 2019 initieerden we samen met IDH de European 

Soy Monitor, een terugkerend onderzoek dat 

inzicht biedt in de Europese sojahandel. De monitor 

van 2020 liet zien dat in 2018 slechts 38% van de 

handel aan de FEFAC-richtlijnen voor Europese 

veevoederbedrijven voldeed. En zelfs maar 19% 

van de Europese sojahandel was gegarandeerd 

conversievrij volgens de duurzaamheidsstandaarden 

voor ontbossingsvrije soja zoals RTRS, ProTerra en 

Donau Soja.

IUCN NL pleit daarom bij de Nederlandse en 

Europese overheid, supermarkten, veevoerbedrijven 

en financiële instellingen om de lat hoger te 

leggen bij beslissingen op het gebied van inkoop, 

kredietverlening, investering, beleid en wet- en 

regelgeving. Het toepassen van minimumcriteria en 

stevige duurzaamheidsstandaarden moet niet meer 

vrijblijvend zijn voor soja en andere grondstoffen. 

Ook pleiten we voor meer efficiëntie en minder druk 

op schaarse grondstoffen door meer soja en andere 

plantaardig eiwitten voor menselijke consumptie te 

bevorderen.

Sojabonen (Foto: Shutterstock)

PARTIJEN SAMENBRENGEN EN ADVISEREN

IUCN NL pleit in Nederland en in Europa voor 100% 

verantwoorde, conversievrije soja. Daar werken 

we naartoe door partijen samen te brengen en te 

adviseren. We jagen stevige duurzaamheidsnormen 

aan in de sojaketen en in sojaproductiegebieden die 

belangrijk zijn voor wereldwijde biodiversiteit.

Dutch Soy Platform

Een groot deel van soja die bestemd is 

voor consumptie in Nederland, is al RTRS-

gecertificeerd. Maar er kan én moet nog meer 

gebeuren rond import en export van soja. 

Daarom richtte IUCN NL in 2019 het Dutch 

Soy Platform op. Dit multi-stakeholderplatform 

van overheid, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties zet zich in voor de transitie naar 

100% conversievrije, verantwoorde soja in de hele 

Nederlandse waardeketen. Maar ook daarbuiten: 

in samenwerking met andere nationale 

sojaplatforms in Europa streeft het Dutch Soy 

Platform naar conversievrije, verantwoorde 

soja op de hele Europese markt en in soja-

productiegebieden.

Voorbeeld van ons werk
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https://www.iucn.nl/ons-werk/waardeketens/verantwoorde-soja/
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