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      Soja 
Wereldwijd wordt de meeste soja verwerkt in veevoer, maar sojaolie wordt ook gebruikt in sauzen, snacks en producten zoals zeep. De soja voetafdruk van 
Superunie is 81.350 ton. Nederlandse bedrijven en brancheorganisaties die soja of dierlijke producten op basis van soja verwerken of verhandelen, tekenden 
in 2011 een intentieverklaring, samen met maatschappelijke organisaties. De ambitie voor de Nederlandse productie van vlees, zuivel en eieren is dat we in 
2025 volledig overgeschakeld zijn op RTRS-gecertificeerde soja. Het gerapporteerde cijfer van 93% in bovenstaande tabel is gebaseerd op deze ambitie als 
het gaat over soja in veevoer. Het percentage RTRS-soja is in de praktijk niet uitgesplitst naar het type handelssysteem zoals “mass balance”. 

        Palmolie 
Superunie is lid van de RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), een wereldwijd multi- 
stakeholder initiatief om palmolie duurzamer te produceren. Via het CBL hebben we ons 
geconformeerd aan duurzamere palmolie overeenstemmend met RSPO. 100% van onze 
producten met 5% of meer palmolie zijn RSPO gecertificeerd. Daarvan is in 2019 het  
aandeel “segregated” 43%. 
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Varken 100%70% 75% In 2020 is 100% van ons verwerkte varkensvlees verduurzaamd volgens  
criteria van ‘Varken van Morgen’, Beter Leven Keurmerk of vergelijkbaar.

Zuivel In 2018 zijn al onze leveranciers van verse en houdbare zuivelproducten aangesloten bij een 
erkend verduurzamingsprogramma, waarbij we streven naar zoveel mogelijk PlanetProof.

Kaas In 2018 zijn al onze leveranciers van verse en houdbare zuivelproducten aangesloten bij een 
erkend verduurzamingsprogramma, waarbij we streven naar zoveel mogelijk PlanetProof.

100%0%Koffie & thee 100% In 2020 is 100% van ons koffie- en thee-assortiment 
Klimaatneutraal Gegarandeerd.

AGF *

*

*

60% 66%36% In 2018 is 50% van ons AGF-assortiment uit Europese laag risicolanden 
gecertificeerd volgens PlanetProof of gelijkwaardig.

Vis 100%91% 96%87%73% In 2020 is 100% van onze verse vis MSC of ASC gecertificeerd.

Palmolie 100%30% 43%23% 29%
(GECORRIGEERD)

In 2020 is 100% van producten met palmolie RSPO gecertificeerd  
volgens het Segregated principe.

Kip 100%60% 64% In 2020 is 100% van ons verwerkte kippenvlees verduurzaamd volgens 
criteria van ‘Kip van Morgen’, Beter Leven Keurmerk of vergelijkbaar.

Cacao 100%100%99% In 2020 is 100% van onze cacaohoudende producten duurzaam  
gecertificeerd volgens criteria van UTZ of een vergelijkbaar keurmerk.

Soja 100%93% In 2020 is 100% van de gebruikte soja in dierlijke ketens  
RTRS gecertificeerd volgens het Mass Balance principe.
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In 2025 gebruiken we 20% minder verpakkingsmateriaal (t.o.v. 2018).

In 2025 zijn onze verpakkingen 100% recyclebaar.

In 2025 bestaan onze plastic verpakkingen uit minimaal 35% gerecycled materiaal.

68%Hazelnoten 50% In 2020 is 50% van de producten met >5% hazelnoot duurzaam  
gecertificeerd volgens UTZ of een gelijkwaardig keurmerk.

Vruchtensappen 30%START 17% In 2020 is 30% van onze vruchtensappen duurzaam gecertificeerd.
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