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Op de Duurzaamheidconferentie - Rio+20 - die van 13-22 juni 2012 plaats 

vond in Rio de Janeiro, Brazilië, vroeg Staatssecretaris Knapen tijdens 

een side event aandacht voor de cruciale rol van het bedrijfsleven in het 

verduurzamen van agro-ketens.  

 

Zo laat de Ronde Tafels voor soja (en ook palmolie) zien dat het via 

multistakeholder initatieven mogelijk is internationaal breed gedragen afspraken 

te maken over duurzame productie. Nederlandse bedrijven spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Naast Knapen spraken ook Johan van der Ven (Nutreco, afnemer van soja in de 

keten) en Casio Moreiro (Wereld Natuur Fonds) en Prof Louise Fresco (Universiteit 

van Amsterdam en voorzitter van het Nationaal Platform Rio+20).  

 

In de Ronde tafel voor soja hebben het bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties de handschoen opgepakt om de internationale sojahandel te 

verduurzamen. Van der Ven: “Succesvol zijn er vrijwillige afspraken gemaakt voor 

duurzaam geproduceerde soja. Transitie in de keten is daarvoor noodzakelijk” 

Fresco: “Lessen uit de Ronde tafel moeten gedeeld worden met andere landen en 

partijen en wetenschappelijk onderzoek is nodig om te zoeken naar de meest 

effectieve manier van duurzaam produceren.”  
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Sprekers v.l.n.r. Johan van der Ven, Louise Fresco, Ben Knapen, Casio Moreiro 

 

Achtergrond 
Bevolkingsgroei, grotere welvaart en een opkomende middenklasse in veel landen 

heeft gevolgen voor klimaat, milieu en beschikbaarheid van grondstoffen. De 

wereldwijde onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid voor duurzame 

ontwikkeling in de toekomst is groot. Economische groei is nodig; groei die 

wereldwijd ten goede komt aan de en niet ten koste gaat van de natuur.  

 

De recente VN-conferentie Rio +20 in Brazilië zocht naar een gemeenschappelijk 

antwoord op deze uitdagingen om te komen tot groene economie voor duurzame 

ontwikkeling en armoedebestrijding.  

Duidelijk werd in Rio dat de private sector daarbij niet kan en wil ontbreken. Daar 

waar overheden tegenwoordig niet meer de middelen hebben om de overgang 

naar een groene economie te financieren en uit te voeren, wil de private sector 

juist investeren in de lange termijn en is steeds meer bereid tot Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en duurzame bedrijfsvoering.  
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Een succesvol model voor verduurzaming van agroketens is het opzetten van 

publiek private partnerschappen waar bedrijven en NGO’s met de overheid 

samenwerken. In zogenaamde internationale ronde tafels maken bedrijven en 

maatschappelijke organisaties afspraken over duurzame – of verantwoorde - 

productie van agrarische grondstoffen, gericht op “mainstream” goederenstromen. 

Voorbeelden zijn de ronde tafels voor palmolie (RSPO, Roundtable for Sustainable 

Palm Oil) en soja (RTRS, Round Table for Responsible Soy).  

 

De RTRS heeft zich ontwikkeld tot het internationale platform waarbinnen 

maatschappelijke organisaties, sojaproducenten, de verwerkende industrie, 

fabrikanten van voedingsmiddelen, handelaren, voerproducenten, de retail en 

banken met elkaar 5 Principes en 39 Criteria hebben ontwikkeld als standaard 

voor ‘duurzaam geproduceerde soja’. Nederlands bedrijven hebben daarbij een 

belangrijke rol gespeeld (o.a. Nutreco, Unilever). Ook in Nederland worden grote 

stappen gezet. Zo heeft het gezamenlijk Nederlandse bedrijfsleven zich tot doel 

gesteld om in 2015  100% duurzame soja te gebruiken voor productie van vlees, 

zuivel, eieren en andere voedingsmiddelen. 

 

Dhr. Van der Ven van Nutreco en Casio Moreiro van WWF hebben de afgelopen 6 

jaar actief deelgenomen in het RTRS-proces, waarbij duurzaamheidcriteria zijn 

afgesproken in de soja keten. Deze partijen werken nu aan het invoeren van de 

criteria voor alle soja. Daarbij hebben ze een gezamenlijk doel: soja 

verduurzamen. Alle sprekers gaven aan dat de Ronde tafel sneller en effectiever 

kan werken voor uitvoering en handhaving van duurzaamheidafspraken dan via 

traditionele overheidsregelgeving.  Het bedrijfsleven en de NGO’s hebben 

gezamenlijk de handschoen opgepakt om de soja handel te verduurzamen. Daar 

moet ook de kracht vandaan komen om voor effectieve uitvoering zorg te dragen. 

Internationaal zijn veel andere overheden nog onwennig om dit soort processen 
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uit handen te geven aan private partijen. Goede voorbeelden, zoals de Ronde 

tafel voor soja, moeten het ijs hiervoor breken.  


