Brussel, 7 maart 2011.
Geachte retailer,
Verzoek om RTRS-gecertifiiceerde soja af te wijzen
We schrijven u in verband met het nieuwe label voor ‘verantwoorde’ soja, dat dit voorjaar in
verschillende Europese landen wordt gelanceerd. De ondertekenende organisaties staan niet achter
de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), het initiatief waar het uit voortkomt. Het maakt
volgens ons geen einde aan ontbossing, het bestempelt genetisch gemanipuleerde Roundup Ready
soja als ‘verantwoord’ en ‘’duurzaam’ en het leidt de aandacht af van echte oplossingen voor de
problemen die met de grootschalige teelt van soja gepaard gaan.
De RTRS is internationaal verworpen door 230 maatschappelijke organisaties in meer dan 30 landen.1
Deze organisaties geven aan waarom afnemers niet achter de RTRS zouden moeten staan, zoals:
• Opnemen van GGO- soja productie als ‘verantwoord’, terwijl aan deze productiewijze nog
verschillende problemen gekoppeld zijn.
• Geen bescherming van de lokale bevolking of de volksgezondheid tegen de effecten en de
uitbreiding van de sojaproductie (Veel soja die in aanmerking komt voor een RTRS label, is
geproduceerd onder omstandigheden die strijdig zijn met de mensenrechten en die grote
schade aanrichten aan lokale gemeenschappen).
• De zwakke criteria over ontbossing, waardoor bossen en andere kwetsbare gebieden niet
beschermd worden tegen de uitbreiding van de sojateelt, waarmee deze bijdraagt aan de
opwarming van de aarde en de vernietiging van de biodiversiteit.
• Nagenoeg geen maatschappelijk draagvlak voor dit initiatief, zeker niet in de productielanden.
Retailers geloven misschien dat deelname aan de RTRS leidt tot verbetering van de criteria. Helaas
tonen ervaringen aan dat dit niet het geval is. In plaats van beter te worden is de RTRS-standaard in
elke onderhandelingsronde verder verzwakt. Zo waren de criteria over arbeidsomstandigheden en
landrechten in de versie van 2010 zwakker dan die in 2009.2 3
Verder zijn de systemen voor monitoring en naleving van de regels niet adequaat. De huidige RTRS
standaard van 2010 maakt niet duidelijk wie de omzetting van bossen en andere kwetsbare gebieden
gaat monitoren. Hoe betaald gaat worden voor deze monitoring, of er onafhankelijke controle op de
criteria plaatsvindt, of wat er gebeurt als niet aan de criteria wordt voldaan. De formulering in het
lastenboek, blijft uitermate vaag: “Van producenten wordt verwacht dat ze werken aan een proces van
continue verbetering. Voor de groep certificering dient monitoring op groepsniveau plaats te vinden,
voor zover van toepassing.”
Samengevat: de RTRS standaard voldoet aan geen enkele definitie van “duurzaamheid” of
“verantwoordelijkheid”.4 Bovendien doet het label niets aan de gevolgen van de uitbreiding van de
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sojateelt, zoals verdrijven van gemeenschappen en kleine boeren, aantasting van de
voedselzekerheid en de negatieve effecten op sociale omstandigheden en gezondheid.
Het opnemen van een GGO-vrije optie in het certificeringprogramma5 kan de bezwaren tegen het
certificeren van GGO soja als ‘verantwoord’ niet wegnemen. De problemen zijn:
• De bulk van de RTRS soja zal GGO zijn.
• Breed wetenschappelijk onderzoek toont aan dat GGO soja samen met het herbicide
glyphosate/Roundup waarvoor het ontworpen is, onaanvaardbare schade aanrichten aan
menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu. De tolerantie tegen glyphosaat leidt tot
intensief gebruik van herbiciden op grote schaal, vaak per vliegtuig, waardoor water, bodem en
lucht vervuild raken, voedselgewassen vernietigd worden en aanleiding geeft tot
gezondheidsproblemen bij mensen.6
• Voortdurend gebruik van glyphosaat veroorzaakt een toename van glyphosaat-resistente
onkruiden. Dat leidt tot gebruik van meer en andere bestrijdingsmiddelen – waaronder
mengsels van oudere en bijzonder giftige herbiciden.7
• De bodem wordt vergiftigd, raakt uitgeput en er groeien geen andere gewassen meer (een
proces dat bekend staat als woestijnvorming).8
Vanwege al deze problemen is er een grote en groeiende weerstand in de soja producerende
gebieden van Zuid-Amerika tegen het GGO soja/glyphosaat model van landbouw.9 10 11 In Europa is
de weerstand tegen GGO voedsel groot bij de consument en deze weerstand groeit. De
Eurobarometer 2010 toont dat de meerderheid van de Europeanen (66%) zich zorgen maakt over
GGO producten in levensmiddelen. Dat is een stijging ten opzichte van 2005.12
In dit licht kan het voornemen van de RTRS om GGO soja te labelen als ‘verantwoord’ beschouwd
worden als bijzonder misleidend. In verband gebracht worden met de RTRS en met het gebruik van
soja met het RTRS label, vormt een risico voor uw merk of bedrijf. We vragen u om initiatieven te
nemen zodat de producten in uw schappen geen RTRS-gecertificeerde soja bevatten en dat uw
zuivel, vlees en eieren afkomstig zijn van dieren die niet zijn gevoed met RTRS-gecertificeerde of
andere vormen van GGO soja.
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Wij realiseren ons dat dit niet gemakkelijk is, maar wij menen dat er alternatieven bestaan door
gebruik te maken van lokale eiwitten, eventueel aangevuld met niet-GGO soja, gecertificeerd volgens
de Basel-criteria. De Belgische en Vlaamse NGO’s zijn bereid om hier samen met u over na te
denken.
We vinden het van belang dat het publiek niet misleid wordt met claims dat geïmporteerde RTRS soja
duurzaam of verantwoord is. We zullen de consumenten waarschuwen dat ondanks misleidende
promotie, de bulk van de RTRS gecertificeerde soja zal bestaan uit GGO soja, bespoten met giftig
Roundup en geproduceerd in enorme industriële monoculturen.
Graag vernemen we uw reactie, die we ook graag zouden publiceren.
Hoogachtend,
Corporate Europe Observatory
European Coordination Via Campesina
Friends of the Earth International
Food and Water Watch Europe
GM Watch
SOS Save Our Seeds
Rettet den Regenwald
Salva la Selva - Rainforst Rescue - Global Forest Coalition
Voor België:
Jan Vannoppen, directeur VELT
Leen Laenens, directeur BioForum
Jean-Pierre De Leener, beleidsmedewerker NGO-koepel 11.11.11.
Luuk Zonnenveld, directeur Vredeseilanden
Luc Vankrunkelsven, medewerker Wervel en Brazilië-expert.
Lies Couckuyt, medewerker landbouwwerkgroep JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu)
Thierry Kesteloot en Saar Van Hauwermeiren, Oxfam-in-België
Lieve De Kinder, Friends of the Earth, Vlaanderen en Brussel
Jo Dalemans, beleidsmedewerker Rurale Ontwikkeling, Broederlijk Delen
Koos van Schie, Belgische antenne van AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network)
Contactadres: Luc Vankrunkelsven, Wervel, Edinburgstraat 26, B-1050 Brussel; luc@wervel.be

