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MVO brengt productie- en
handelscijfers soja in kaart
Zoetermeer, 5 september 2019 - Om de actuele discussies over soja van de juiste feiten te
voorzien, heeft MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, een infographic
uitgebracht waarin de belangrijkste feiten en cijfers op een rij zijn gezet. Het overzicht
brengt de wereldwijde productie en EU/NL-invoer in kaart en bevat de standpunten van
MVO over de duurzaamheid van de sojateelt en het belang van handel in sojabonen en
sojameel voor de EU in het algemeen, en voor Nederland in het bijzonder.

Duurzaamheid
Nederland is op wereldschaal een voorloper als het gaat om de inkoop van duurzame soja. Om
de doelstellingen van circulaire landbouw te kunnen bereiken pleit MVO voor een integrale en
internationale aanpak. Nieuwe maatregelen moeten voortbouwen op de initiatieven die zowel
door publieke (overheid) als private partijen (industrie en NGO’s) zijn genomen.

Handelsbelangen
De sojateelt in de EU is beperkt en voorziet slechts in 7%
van de totale vraag naar sojameel. In Nederland gebruikte
de diervoederindustrie 1,74 miljoen ton sojaproducten. De
EU is en kan niet zelfvoorzienend zijn in soja. MVO wijst
erop dat de handelsovereenkomst met de Mercosurlanden niet zal leiden tot een verdere liberalisering van de
invoer van sojabonen en sojameel in de EU.
De infographic ‘Soybeans and soybean meal, Global cultivation, EU and Netherlands
imports in 2018’ kunt u hier downloaden.

Gedrukte exemplaren van de infographic en afbeeldingen van de afzonderlijke grafieken kunt u
aanvragen via info@mvo.nl.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Frans Claassen: claassen@mvo.nl, of 06 13 23
08 74.

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten vertegenwoordigt de oliën- en vettenindustrie in Nederland.
Wij behartigen de belangen van de sector in contacten met de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties,
wetenschap en media. Voor onze leden hebben we een platformfunctie en bieden we diensten aan. Daarnaast
treden we op als de spreekbuis van de sector. Zie www.mvo.nl.

