
Superunie verlengt SIFAV-partnerschap met ondertekenen SIFAV 2025 
Initiatief stimuleert verdere verduurzaming AGF-keten 

 

 
 

Beesd, maart 2021 – Superunie verlengt het SIFAV-partnerschap met de ondertekening van het 
Sustainability Initiative Fruit and Vegetables 2025. Na het succes van het eerste convenant voor 
het duurzame importeren van tropisch groenten en fruit, hebben de organisaties die verenigd zijn 
in het initiatief een nieuwe gezamenlijke strategie. Doel is om de komende jaren de milieu-impact 
te verlagen en positieve veranderingen door te voeren op sociaal vlak in de wereldwijde groente- 
en fruitsector.  
 
Het convenant SIVAF dat ruim acht jaar geleden retailers, merken, distributeurs en ngo’s 
samenbracht, heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo is 98% van tropische vruchten en groenten uit 
risicolanden die Superunie inkoopt, duurzaam gecertificeerd. Nu de basis op orde is, verbreedt en 
verdiept de inkooporganisatie zijn aanpak met de ondertekening van SIFAV 2025. Zo is er nu meer 
aandacht voor milieuthema’s als de CO2-voetprint, watergebruik en voedselverspilling. Door meer 
samen te werken met leveranciers en richtlijnen op te stellen voor het inkoopproces wil Superunie 
de doelstellingen in de komende vijf jaar realiseren. 
 
Het convenant omvat de volgende doelen: 
 

1. Het verlagen van de milieuvoetprint van AGF-producten. Onder andere door: 
o een reductie van 25% in voedselverspilling, afval en CO2 in de ketens van drie 

geprioriteerde producten;  
o de vermindering van het watergebruik tot best-practice niveau van drie gezamenlijk 

geselecteerde waterstroomgebieden;  
o de implementatie van waterrichtlijnen voor 70% van het ingekochte volume uit 

landen met een hoog waterrisico.  
2. Het creëren van positieve impact op arbeidsomstandigheden en leefbare lonen. Onder 

andere door: 



o de inkoop van ten minste 90% van het volume uit hoog- en medium risicolanden met 
duurzame certificering; 

o het zetten van een eerste stap in de verbetering van leefbare lonen of een leefbaar 
inkomen, door de verschillen in leefbare lonen en leefbare inkomens in een 
toeleveringsketen te analyseren en te werken aan het verkleinen van deze 
verschillen. 

3. Het implementeren van een robuust due dilligence-proces. 
 
Krachten bundelen 
De SIFAV-partners zijn van mening dat samenwerken essentieel is om de complexe risico’s en 
problemen in de veelal gezamenlijke toeleveringsketens van vers fruit en groenten met succes aan te 
kunnen pakken. Door hun krachten te bundelen, kunnen bedrijven meer bereiken dan de som van 
hun individuele inspanningen. Dit beaamt ook Procesmanager Duurzame Handel Cindy Verhoeven:  
 
“Superunie wil het voortouw blijven nemen op weg naar duurzame handel. Dit betekent dat we 
streven naar transparante, veilige, gezonde en diervriendelijke ketens en minder of circulaire 
verpakkingen. Hiertoe zoeken we actief de samenwerking met de hele keten om mensenrechten en 
milieu zoveel mogelijk te beschermen. Door sectorale samenwerking hebben we de afgelopen jaren 
goede vooruitgang kunnen boeken. Voortzetting van het SIFAV-partnerschap is dan ook een logische 
stap in het nog duurzamer maken van onze groente- en fruitketens.”  
 
Meer informatie over het convenant? Lees hier meer. 

https://www.superunie.nl/product-en-keten/samenwerkingen/

