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VEGAPLAN haalt ‘ZILVER’ bij SAI
Brussel, juli 2016

Vegaplan heeft bij SAI de score ‘zilver’ behaald voor alle
akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen,
industriegroenten en suikerbieten.
SAI staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd opgericht in
2002 door Nestlé, Unilever en Danone. SAI telt vandaag 80 leden uit
de voedings- en drankindustrie en heeft de zogenaamde Farm
Sustainability Assessment tool (FSA 2.0) ontwikkeld, die gebruikt wordt om de duurzame
ontwikkeling van een landbouwbedrijf te beoordelen. De benchmark (= vergelijkende
analyse) baseert zich op deze tool.
De FSA tool omvat van 112 complexe
vragen en dekt diverse milieu, sociale en
economische aspecten af.
De benchmark heeft aangetoond, dat
Vegaplan aan 100% van de essentiële
vragen beantwoordt, 94% van de ‘basic’
en 77% van de ‘advanced’ vragen. Dit
uitstekende resultaat is mogelijk mede
door de integratie van alle IPM- en
duurzaamheidsvereisten in de Vegaplan
Standaard van 2014.
Bij enkele FSA-vereisten die niet in de
Vegaplan Standaard zijn opgenomen
omdat ze door de overheid of via andere
structuren gecontroleerd worden, werd de Belgische wetgeving in de beoordeling
meegenomen. Voorbeelden zijn sociale aspecten zoals een leefbaar loon voor arbeiders,
verbod op kinder- en dwangarbeid, verbod op discriminatie op het werk.
Wat heeft de landbouwer nu aan deze benchmark? Concreet worden er bijkomende
controles op basis van de FSA-tool in België vermeden.
Via het SAI platform kunnen wij aan de internationale voedingsindustrie en distributie die de Belgische situatie en onze Vegaplan Standaard niet kennen - aantonen dat ons
lastenboek (en dus ook de gecertificeerde landbouwer) aan hun voorwaarden qua
duurzaamheid voldoet. Deze oefening brengt de Vegaplan Standaard naar een
internationaal niveau en toont de waarde van de geleverde inspanningen qua duurzame
ontwikkeling.
En de afnemer van landbouwproducten kan op zijn beurt bij zijn internationale klanten
hard maken, dat de keuze voor Vegaplan gecertificeerde grondstoffen de juiste is!
Voor vragen contacteer brigitta.wolf@vegaplan.be
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