Duurzame
ontwikkeling
Positie
We zijn een betrouwbare en transparante keten die op nationaal en Europees niveau
voorop loopt op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daarbij hebben we zowel aandacht
voor klimaatverandering als voor sociaaleconomische aspecten binnen onze ketens.
Visie
MVO bevordert productie en gebruik van duurzame grondstoffen. We bevorderen
bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor brede toepassingen op het
gebied van voedsel tot biobrandstoffen. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte
manier van werken en zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie. Daarbij
werken we en communiceren we in lijn met de Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties.
Functie
We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame
grondstoffenvoorziening en Biobrandstoffen. En de projectgroepen Frituurvet Recycle Het!
en Klimaat en energie.
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Trends
In 2020 heeft de Europese Commissie de
‘Farm to Fork Strategy - for a fair, healthy
and environmentally-friendly food system’
(‘Van boer tot bord’-strategie) gelanceerd.
Veel verschillende onderdelen hebben
betrekking op onze keten. De import en
het belang van verduurzaming binnen
onze grondstofketens (specifiek palmolie
en soja) staan volop in de politieke
en media aandacht door nationale en
Europese discussies over een ‘smart
mix’ van vrijwillige en verplichte (due
diligence) maatregelen in het kader van
IMVO. Op Europees niveau wordt o.a.
gesproken over de inzet om ontbossing
tegen te gaan (Communication on
deforestation-free commodities) en het
initiatief op het gebied van duurzaam
ondernemingsbestuur (sustainable
corporate governance), waar due
diligence (gepaste zorgvuldigheid)
onderdeel van is. Dit heeft ook effect op
de handelspolitieke agenda als het gaat
om handelsovereenkomsten (Mercosur
en CEPA). Daar waar de productie
van palmolie al vele jaren politieke en
maatschappelijke druk ervaart neemt
vooral de discussie n.a.v. ontwikkelingen
in Brazilië over sojaimporten fors toe.
Ook andere grondstoffen (o.a. kokos) en
mogelijke negatieve gevolgen voor mens

en natuur komen steeds meer onder de
aandacht.
In nationale en Europese discussies is er
blijvende roep voor meer lokale productie
en vraag naar regio/streek- of biologische
producten. Veelal wordt hier ingezet op
vermeend klimatologisch (en wellicht
sociaal) voordeel. Voor de MVO-keten is
er de taak de groeiende politieke aandacht
en wellicht veranderende vraag naar
consumptieproducten en grondstoffen op
een duurzame manier vorm te geven.
Na energie-efficiëntieverbetering komt de
focus steeds meer op CO2-emissiereductie
te liggen. Gebruik van hernieuwbare
energie biedt mogelijkheden om uiteindelijk
in 2050 CO2-neutraal te worden. Dat
geldt zowel voor de energievoorziening
in de productiebedrijven als voor de
transportsector, waar de MVO-sector
leverancier is van biobrandstoffen. De
MJA die zich richt op industriële emissies
wordt mogelijk vervangen door een Meer
Jaren Reductie CO2 Convenant (MJRC).
Een circulaire economie zal de druk op
fossiele brandstoffen moeten verminderen.
Dit vergt een omslag in het denken over
afval en grondstoffen om belemmerende
regelgeving weg te nemen.
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Duurzame ontwikkeling
Dossiers

Prestatie indicatoren en acties

Van boer tot bord
(BtB), Internationaal
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
(IMVO) en
Sustainable
Development Goals
(SDG’s)

	We ontwikkelen een position paper over de BtB-strategie als input voor onze
nationale en Europese inzet.
	MVO ontwikkelt een position paper over due diligence in de keten als input voor
de nationale en Europese discussie over de maatregelen (smart-mix). Inzet is
hierbij om vanuit de Europese regelgeving te beginnen. In het kader van IMVO
is er op nationaal en Europees niveau veel aandacht voor ontbossing en sociale
misstanden in met name de palmolie en soja grondstofketens.
	We onderschrijven de UN-SDG’s (2030 doelen) en komen in 2021 met een
overzicht van relevante SDG’s en gekoppelde activiteiten vanuit onze keten.

Grondstofketen
palm

	MVO zal zich blijven inzetten voor de productie van en de vraag naar duurzame
palmolie in Nederland (DASPO), Europa (EPOA) en internationaal (o.a. RSPO).
We werken daarbij samen met het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Amsterdam
Declarations Partnership (ADP) en constructieve ngo’s.
	We communiceren over het belang van duurzame palmolie (in Nederland).
	We stellen monitoringsrapportages op over het gebruik van duurzame palmolie in
Nederland (via DASPO) en Europa (via EPOA/IDH).
	MVO zet zich samen met Nevedi in om het aandeel duurzame palmolie in de
Nederlandse en Europese diervoedersector te vergroten.
	We delen de ‘best practices’ uit Nederland via EPOA en ADP met andere landen.

Grondstofketen
soja

	MVO werkt ook in 2021 aan de verduurzaming van de soja handelsketen waarbij
het mondiale perspectief en de Europese afhankelijkheid van importstromen
worden meegenomen. In 2021 zullen we via sociale media de inzet van onze
keten onder de aandacht brengen van o.a. de politiek. Mede door ontwikkelingen
in Brazilië en discussies rondom het handelsverdrag Mercosur staat de import
van soja en de relatie tot ontbossing en bosbranden hoog op de agenda’s van de
politiek, ngo’s en media.
	We leveren een constructieve bijdrage aan de concrete invulling van de Nationale
Eiwitstrategie (NES) en betrekken onze leden hierbij.
	Internationaal werken we samen met stakeholders waaronder ADP en ngo’s. In
dit kader volgen we ook deel aan het Collaborative Soy Initiative.

Biologische oliën en
vetten

	We onderzoeken de specifieke behoeften en concrete activiteiten voor onze
leden die actief zijn in biologische oliezaden, oliën en vetten.

Kringlooplandbouw
en eiwittransitie

	In 2018 is het ministerie van LNV gekomen met een visie op kringlooplandbouw,
gevolgd door een realisatieplan in 2019. Dit realisatieplan is nauw gekoppeld
aan de te ontwikkelen Nationaal Eiwitstrategie (NES). We volgen dit dossier
nauwgezet en blijven de internationale context benadrukken.
	MVO participeert in het PPS project gericht op de kringlooptoets waarbij we
kijken naar de effecten voor de Europa en Nederland.

13

Dossiers

Prestatie indicatoren en acties

Kinderarbeid
kokosketen

	In het kader van IMVO ondersteunen we samen met VERNOF een project van
ICCO/Cordaid, Global March against Child Labour en Verité. Dit project, mede
gefinancierd door RVO uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), is erop
gericht om de oorzaken van kinderarbeid te achterhalen en oplossingen aan te
dragen.

Energietransitie

	MVO coördineert de mogelijke overgang van MJA naar Meer Jaren Reductie CO2
Convenant (MJRC) in afstemming met en met steun van de overheid.
	In twee kennissessies informeren we onze leden over de mogelijkheden van
efficiëntieverbetering en de toepassing van hernieuwbare energie.

Biobrandstoffen

	We leveren input bij de implementatie van de REDII en bij de aanvullende
communautaire wetgeving (Implementatie Act ILUC, herziening REDII Bijlage IX,
Herziening REDII als onderdeel van de EU Green Deal). Onze inzet daarbij is:
	de doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen minimaal te handhaven of te
verhogen;
	aparte mandaten voor weg- en binnenvaart, maritiem en luchtvaart te
realiseren;
	handhaven van dubbeltellende biobrandstoffen op basis van afval en residuen.
	We leveren input op nationaal en Europees niveau (EC) voor de herziening van
de REDII (high Iluc en Delegated Act Low Iluc) nu in het kader van de Green Deal
deze herziening is vervroegd van 2023 naar 2021.
	We informeren politici en publiek over biobrandstoffen via de website
Biobrandstoffen.info.
	MVO onderzoekt kansen voor high blends (B10) en biodiesel in railtransport en
lucht- en scheepvaart in Nederland en de EU.
	We dragen actief bij aan het verbeteren van duurzaamheidssystemen door
het ontwikkelen van verbetervoorstellen en het in nationaal en Europees
verband sparren met overheden over duurzaamheidscertificatie en een
traceerbaarheidsdatabase.
	MVO bevordert authenticiteit van grondstoffen voor biobrandstoffen.

Circulaire economie

	We zetten ons in voor het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving
(opbouw relatie ILT).
	MVO stimuleert innovaties op basis van oliën en vetten.
	We ontwikkelen een virtueel informatiecentrum over oleochemicaliën.
	MVO organiseert matchmaking als onderdeel van het Biobased Circular Business
Platform.

Frituurvet Recycle
Het!

	Gezien de groeiende aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid en circulaire
economie blijft de campagne Frituurvet Recycle Het! van belang. Deze campagne
zet zich in om de bewustwording en informatie over inzamelen van gebruikt
frituurvet onder Nederlandse consumenten te vergroten. De belangrijkste
doelstellingen van de campagne voor 2021 zijn:
	monitoring percentage gebruikte frituurolie / vet gerecycled (en vergelijken met
2020);
	werken aan een actuele lijst van inzamelpunten voor recycling;
	verhogen van het aantal websitebezoekers;
	verhogen van het aantal volgers en impressies op social media;
	het stimuleren van het opzetten van inzamelpunten in samenwerking met
belangrijke gemeenten en kinderboerderijen.

14

