Campagne
Recht op Voedsel, 2013-2014
Dossier Voedselverspilling

inhoudstafel
Voorwoord

3

1. Voedselverspilling: de context

4

1.1 Duurzame familiale landbouw kan de wereld voeden

4

1.2 Het huidige industriële voedselsysteem is onhoudbaar

5

1.3 Landroof, waterroof, voedselroof?

5

1.4 150.000 kookten van woede en koken nog

5

2. Voedselverlies en -verspilling wereldwijd

6

2.1 De impact van voedselverspilling

7

3. Voedselverlies en -verspilling in het Noorden

8

3.1 Verspilling in de Europese Unie

10

3.2 Verspilling in Vlaanderen

11

3.3 De cijferkwestie

13

3.4 Hoe komen verlies en verspilling tot stand?

13

3.4.1 Kromme groenten

15

3.4.2 Overproductie

15

3.4.3 Contracten en oneerlijke handelsprakrijken

15

3.4.4 Kieskeurigheid, nonchalance en kortingen

16

4. Voedselverlies en -verspilling in het Zuiden

18

4.1 Voedselketen

18

4.2 Hoe minder verspilling, hoe meer voedselzekerheid

18

4.3 Ingevoerde verspilling

20

5. Voedselverspilling aanpakken

22

5.1 Van technologische push naar ketenaanpak

22

5.2 Sensibilisering, waardebehoud en duidelijke afspraken

23

5.2.1 Sensibilisering
5.2.2 Waardebehoud

23
25

5.3 Machtsverhoudingen en handelspraktijken

26

6. Conclusie en aanbevelingen

28

Bronnen

30

Dossier Voedselverspilling - 2

voorwoord
In 2013 lanceerde 11.11.11 een twee jaar durende campagne over honger en
recht op voedsel. Eén achtste van de wereldbevolking lijdt honger en dat aandeel blijft al jaren schokkend stabiel.
Honger is geen gevolg van schaarste, maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde keuzes. ‘Omdat honger een onrecht is’ is een oude slogan van 11.11.11. Hij is echter nog steeds
actueel.
Vorig jaar zoomden we in op vier grote oorzaken van honger: biobrandstoffen,
voedselspeculatie (gokken met voedsel op de beurs), landroof en de klimaatverandering. Deze dossiers laten we niet los. Samen met onze lidorganisaties en
de Franstalige koepel en haar leden blijven we hierrond werken. Maar tegelijk
zetten we voedselverspilling hoog op de agenda.
Sinds de voedselcrisis van 2008 en de publicatie van de schokkende cijfers van
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in 2011
staat voedselverspilling sterk in de kijker. De ene studie na de andere ziet het
daglicht en ronkende verklaringen en goede voornemens volgen elkaar op. Het
wordt echter tijd dat er ook concrete maatregelen worden genomen.
Er gaat evenveel voedsel verloren in het Zuiden als in het Noorden. Dit gebeurt
in elke schakel van de voedselketen, maar niet overal in dezelfde mate en om
uiteenlopende redenen. In het Zuiden heeft de hoeveelheid voedselverlies een
rechtstreekse invloed op de inkomens en voedselzekerheid van boeren. De
beste manier om er het voedselverlies aan te pakken, is door de problemen in
het bredere perspectief van de hele voedselketen te bekijken.
Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk dat wij in het Noorden net als voor de
klimaatverandering een grote verantwoordelijkheid hebben wat voedselverspilling betreft. Daarom is het onze plicht om onze eigen verspilling kordaat aan te
pakken en om ervoor zorgen dat we in het Zuiden geen verspilling veroorzaken.
Daar gaan we dit jaar voor. We hopen dat dit dossier jou zal inspireren om met
ons mee te doen.
Bogdan Vandenberghe
Algemeen directeur 11.11.11
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1. Voedselverspilling:
de context1
840 miljoen mensen, één achtste van de
wereldbevolking, lijden honger en toch is er
eten genoeg. Het probleem is het grootst op
het platteland, waar miljoenen mensen proberen te overleven door een lapje grond te
bewerken en enkele dieren te houden om hun
eigen voedsel te produceren. Indien mogelijk
verkopen ze wat commerciële gewassen of
hun overschot. Daarmee kunnen ze noodzakelijke uitgaven als gezondheid, onderwijs en
transport bekostigen. Inderdaad, tegenstrijdig
genoeg zijn de meeste mensen die honger
hebben boeren. Honger is een kwestie van
armoede en ongelijkheid.
Jarenlang hebben overheden deze kleinschalige,
familiale landbouw verwaarloosd, zowel de eigen
regeringen als de internationale instellingen en de
ontwikkelingshulp. Steun aan de landbouwsector
was lange tijd taboe, of het nu om subsidies ging of
prijsondersteuning, of bescherming tegen goedkope invoer, of zelfs maar om vormingsprogramma’s.
De landbouw moest overgelaten worden aan de
vrije markt.

1.1 Duurzame familiale landbouw
kan de wereld voeden
Ondertussen is het tij gekeerd, vooral door acties
van de boeren zelf. In Afrika hebben ze zich verenigd in sterke nationale en regionale bonden die
hun plaats in de politiek hebben opgeëist. En met
succes. De Afrikaanse regeringen hebben tien jaar
geleden plechtig beloofd om minstens 10 % van
hun begroting te besteden aan landbouw. Dit jaar
wordt die ‘Verklaring van Maputo’ geëvalueerd en
hernieuwd en hopelijk ook versterkt. 2014 is door
de Afrikaanse Unie uitgeroepen tot het Jaar van
de Landbouw en de Voedselzekerheid. Tegelijk is
het ook het Internationale Jaar van de Familiale
Landbouw2.
Ngo’s uit het Noorden steunen boerenorganisaties
in het Zuiden, zoals de vele lidorganisaties van
11.11.11 die van de kleinschalige, familiale boeren
het speerpunt hebben gemaakt van hun acties.
Verenigd in de ‘Coalitie tegen de Honger - Coalition contre la faim’, hebben zij ook het Belgische
beleid weten bij te sturen. Ons land heeft beloofd

om tegen 2015 15 % van zijn ontwikkelingshulp te
besteden aan landbouw.
Ook de wetenschappelijke wereld heeft de familiale landbouw uit het verdomhoekje gehaald. Het
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development
(IAASTD) heeft aangetoond dat familiale landbouw
de wereld kan voeden en wel op een veel duurzamere manier dan de industriële landbouw en de
voedingsindustrie. In de familiale landbouw is ruimte te over om de productiviteit te verbeteren zonder
meer beslag te moeten leggen op land, water, bossen, energie of lucht. Die verbetering vereist geen
grote kapitalen, maar vooral kennis: agro-ecologie
maakt gebruik van traditionele teeltmethoden en
respect voor de natuur. Door het samenspel van
de natuurlijke elementen te optimaliseren, wordt
duurzame landbouw mogelijk.

Wat is wat?
Landbouw:
akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, veeteelt (met
inbegrip van melkkoeien, varkens, schapen, geiten,
kippen en waar toepasselijk ook kamelen, buffels,
enzovoort).
Transport en opslag:
opslag en vervoer van voedsel na de oogst, tot aan
het voedselverwerkende bedrijf.
Voedingsindustrie of verwerking:
som van de bedrijven die instaan voor de verwerking van voedsel door versnijden, bereiden,
persen, verpakken, invriezen, inblikken, enzovoort.
Bijvoorbeeld: productie van confituur, chocopasta,
spaghetti, brood, charcuterie, koffie, chocolade,
yoghurt, kaas, kant-en-klare maaltijden, versneden
en verpakte groenten, conserven, enzovoort.
Distributie:
groot- en kleinhandel, grootwarenhuizen,
kruideniers, viswinkels.
Voedseldiensten of ‘hospitality services’:
horeca, catering, grootkeukens.
Industriële landbouw:
grootschalige, kapitaalintensieve, gemechaniseerde en/of geautomatiseerde en gestandaardiseerde
massaproductie, met gebruik van kunstmatige
bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
Industrieel voedselsysteem:
idem, maar dan eveneens voor productie,
verwerking en distributie.

1 Zie ook 11.11.11. Omdat honger een onrecht is. Basisdossier “Recht op Voedsel”. Brussel, 11.11.11; www.11.be/basisdossier2013
2 http://pages.au.int/caadpyoa; http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
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1.2 Het huidige industriële voedselsysteem is onhoudbaar
Nieuwe teeltmethoden zijn meer dan nodig, want
het huidige dominante industriële voedselsysteem
draagt in grote mate bij aan de opwarming van
het klimaat: de landbouw zelf 10 tot 15 % en de
verwerking, verpakking en de distributie nog eens
15 tot 30 %. [GRAIN 2012]
Voedselproductie op grote schaal put bodems uit,
verbruikt veel water en energie, leidt tot ontbossing
en produceert veel (verpakkings-)afval. Het legt
een groot beslag op de natuurlijke rijkdommen
van de wereld en laat een enorme ecologische
voetafdruk na. Vooral de industriële vleesproductie
slorpt veel bossen, land, water en voedsel op en
produceert veel broeikasgassen.
Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat de
nood aan een grondige hervorming steeds prangender wordt. Nu is er nog meer dan genoeg voedsel om de wereld te voeden, maar hoe zullen we
in 2050 9 miljard mensen voeden? De natuurlijke
rijkdommen staan nu al onder sterke druk. En de
race voor de schaarser wordende productiemiddelen is al begonnen. Niet alleen de politiek, de internationale instellingen en de wetenschap hebben de
landbouw terug ontdekt, ook de voedingsindustrie
zelf en de financiële sector zien de bui hangen. Ze
nemen allen tactische en strategische posities in.

1.3 Landroof, waterroof,
voedselroof?
Door grote hoeveelheden grond op te kopen
verzekeren landen, bedrijven en financiers zich van
voedsel, grondstoffen of een goede belegging.
Landroof is een fenomeen dat de laatste jaren een
sterke opmars heeft gekend. Het heeft vele ouders: niet alleen de opkomst van de winstgevende
biobrandstoffen, maar ook de blijvende stijging van
de landbouwprijzen. Investeerders kopen ook land
omdat het als schaarser wordend goed op termijn
veel kan opbrengen.
En de rooftocht beperkt zich niet tot land: ook
waterbronnen en bossen zijn het doelwit, net als
voedselverwerkende bedrijven, ondernemingen
uit de distributiesector en lokale markten. Het industriële voedselsysteem baant zich een weg naar
het Zuiden, met zijn verkwistende aanpak in zijn
zog. Grote multinationale ondernemingen nemen
strategische posities in. Ze kopen lokale bedrijven
op om zo hun merk te vestigen. Grote Europese
melkfirma’s, bijvoorbeeld, nemen melkbedrijven
en -coöperatieven over in het Zuiden. Daardoor

krijgen ze al dan niet gedeeltelijke controle over
de markt, met gegarandeerde kopers voor eigen
Europese melkpoederoverschotten en een lokale
producent van miljoenen liter melk. Ze brengen
de miljoenen mensen voor wie de coöperaties
een betrouwbare afnemer waren, in een onzekere
positie. Ook bijvoorbeeld de honderdduizenden
kleine Indische kruideniers én producenten weten
niet wat er met hen zal gebeuren nu de mondiale
supermarktketens toegang eisen tot de Indische
markt en daarbij in het Europese handelsbeleid
een bondgenoot vinden.

1.4 150.000 kookten van woede en
koken nog
Met de campagne ‘Recht op Voedsel’ zette 11.11.11
samen met de Franstalige koepel CNCD-11.11.11
en hun respectieve lidorganisaties in 2013 de
voedselproblematiek sterker op de agenda. Ze
kaartten ook de structurele problemen aan die
honger, armoede en ongelijkheid in de hand werken. 150.000 mensen deden mee en ‘kookten van
woede’. 11.11.11 en zijn lidorganisaties mengden
zich met succes in de nationale en internationale
besluitvorming over biobrandstoffen en klaagden
de rol van Belgische bedrijven in landroof en voedselspeculatie (gokken met voedsel op de beurs)
aan. In 2014 gaat de campagne op
dat elan verder. De lopende dossiers
rond biobrandstoffen en voedselMaar liefst 1,3
speculatie blijven we volgen. In dit
verkiezingsjaar bestoken we partijen, miljard ton
voedsel wordt
kandidaten en regeringsonderhanniet gegeten
delaars met onze eisen. Tegelijk
lanceren we nieuwe dossiers, met
voedselverspilling als één van de
voornaamste.
Want inderdaad, er gaat gigantisch veel voedsel
verloren, in totaal één derde van wat geproduceerd
wordt! Maar liefst 1,3 miljard ton voedsel wordt niet
gegeten. Dat houdt ook in dat natuurlijke rijkdommen zoals bodem en water vaak onnodig worden
gebruikt. Voor een deel, en vooral in het Zuiden,
gaat het over voedselverlies: voedsel dat verloren
gaat door een gebrek aan middelen en capaciteiten zoals opslag, transport en bewaartechnieken. In
het Noorden spreken we veel meer van verspilling,
weggooien van perfect eetbaar voedsel. Van het
voedsel dat jaarlijks op één van beide manieren
verdwijnt, kunnen meer dan 2 miljard mensen
volwaardig eten. Het is duidelijk dat een goede
aanpak van deze kwaal een belangrijke bijdrage
levert aan voedselzekerheid en een duurzamer
voedselsysteem. In dit dossier beschrijven we de
kwaal en wat eraan gedaan moet worden.
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2. Voedselverlies en -verspilling wereldwijd
Sinds de voedselcrisis van 2008 staat alles
wat met voedsel te maken heeft hoog op de
agenda. De prijzen sprongen plots de hoogte
in en het aantal mensen met langdurige honger nam fors toe. Op zoek naar verklaringen
werden een hele reeks tendensen onder de
loep genomen [BOUTSEN 2011], waaronder
de wereldwijde afbouw van voedselvoorraden,
veranderende voedselpatronen (meer vlees),
stijgende energiekosten, landroof, voedselspeculatie, exportbelemmering door sommige
landen en biobrandstoffen, maar ook het felle
contrast tussen honger en voedselverspilling.
De Britse auteur en activist Tristram Stuart schreef
in 2009 een briljant boek, doorspekt met getuigenissen, over de wereldwijde voedselverspilling
[Stuart 2009]. In datzelfde jaar organiseerde hij de
eerste ‘Feeding the 5000’, een gratis en openbaar
buffet voor 5.000 mensen met voedsel dat anders
door veilingen, voedingsbedrijven en supermarkten zou zijn weggegooid. Op 1 april 2014 deed hij
dit ook in Brussel, met de steun van onder meer
Oxfam-Solidariteit en 11.11.11.3
In 2010 publiceerde de Europese Commissie voor
het eerst een studie die de voedselverspilling in
de gehele Europese Unie in kaart bracht [BIO IS
2010]. In 2011 deed de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) hetzelfde
voor de wereldwijde voedselverspilling [FAO SIK
2011]. De cijfers zijn ontzettend: van iedere 4
miljard ton die jaarlijks geproduceerd wordt in de
wereld, wordt één derde niet door mensen gegeten. Dat is 1,3 miljard ton!
De FAO-cijfers zijn uitgedrukt in ton. Maar knollen,
groenten en fruit bevatten veel water. Daarom is
het interessant om het verlies in calorieën uit te
drukken [WRI 2013]. Het is dan kleiner (want het
water is eruit), maar toch nog altijd erg indrukwekkend: een kwart van de voeding gaat verloren.
En ondertussen hebben 840 miljoen mensen honger. De FAO definieert honger als een inname van
minder dan 1.800 kcal per dag. In de Verenigde
Staten van Amerika (VS) worden elke dag 1.500
kcal per persoon verspild [WRI 2013].
Voedsel verdwijnt in elke schakel van de voedselketen: in de landbouw, het transport, de verwerking, de distributie, de horeca en catering, en bij
de consumenten. Iedereen draagt dus een verant-

woordelijkheid, zowel producenten als handelaars
en consumenten, al beschikt niet iedereen over
evenveel middelen of macht om verspilling te
vermijden en kan de verspilling in een specifieke
schakel van de keten ook veroorzaakt zijn door
beslissingen in een andere schakel.

Definities
Een probleem bij het bestuderen en inventariseren van voedselverspilling is de definiëring van
de begrippen. Verschillende studies gebruiken
uiteenlopende definities en tellen de hoeveelheid
verspilling en verlies dus op een andere manier.
Dat maakt het moeilijk om te vergelijken.
Internationaal (en ook in dit dossier) worden
meestal de volgende definities gehanteerd [EP
ITAS 2013]:
Voedselverlies:
de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt
voor menselijke consumptie, maar die uit de voedselketen geraakt voor uiteenlopende redenen.
Voedselverspilling:
is een deel van voedselverlies, namelijk de hoeveelheid voedsel, geschikt voor menselijke consumptie, die verloren gaat door menselijk toedoen of
nalatigheid.
Uit deze definities volgt:
Als gewassen verloren gaan die als veevoeder
geteeld waren, en dus niet als menselijke voeding,
is dit geen voedselverlies.
Als gewassen die geteeld waren om als voedsel
te dienen, als veevoeder gebruikt worden, is dit
voedselverlies. Maar als dit verlies vermijdbaar was,
is het voedselverspilling.
Bijvoorbeeld:
Als maïs bestemd voor menselijke consumptie door
weersomstandigheden niet meer eetbaar is en aan
dieren gevoerd wordt, dan is er sprake van voedselverlies. Maar als deze maïs door het slechte weer
kleiner uitvalt dan voorzien en daarom geweigerd
wordt door de supermarkt, dan is er sprake van
voedselverspilling. Maïs die geteeld wordt als veevoeder, wordt niet meegeteld als voedsel en kan
dus ook geen aanleiding geven tot voedselverlies
of -verspilling.

3 Zie ook http://www.feeding5k.org/
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Wereldwijd voedselverlies en voedselverspilling per grondstof
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Verlies en
verspilling in gewicht
(100 % is 1,3 miljard ton)

Verlies en verspilling in kcal
(100 % is 1,5 biljard kcal)
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Wortels en knollen

Melk

Fruit en groenten

Vis en zeevruchten

Oliezaden en peulvruchten
Bron: WRI 2013

2.1 De impact van
voedselverspilling
De immense omvang van de voedselverspilling is
erg in het licht van de honger en de armoede in de
wereld. Maar bovendien zijn ook al de grondstoffen,
het water en de energie om dat voedsel te produceren nutteloos verbruikt.

•

worden miljoenen tonnen meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt, met een moeilijk
meetbare impact op landschappen, ecosystemen en biodiversiteit.

•

moet achteraf afval verwerkt worden. Ook hier
zijn water en energie voor nodig. Bovendien
stoot wegrottend voedsel op zijn beurt broeikasgassen uit, vervuilt het water, enzovoort
[FAO 2013 T].

Om 1,3 miljard ton verloren voedsel te produceren
•

wordt 3,3 gigaton CO2-equivalent4 uitgestoten. Daarmee is voedselverlies de derde
grootste bron van broeikasemissies, na de VS
en China. De uitstoot is meer dan drie keer
groter dan die van al het wegtransport in de
gehele EU samen.

•

wordt 250 miljard kubieke meter water opgeslorpt. Dat is zo veel als er jaarlijks door de
Wolga loopt, de grootste rivier van Europa.

•

wordt 1,4 miljard hectare grond gebruikt. Dat
is meer dan de totale oppervlakte van Canada
of China.

Daar komt nog bij dat het verspilde voedsel erg
veel geld heeft gekost: 750 miljard US dollar per
jaar wereldwijd [FAO 2013]. In Vlaanderen alleen
al gooien alle consumenten samen thuis jaarlijks
gemiddeld 475 miljoen euro in de vorm van voedsel
in de vuilbak [VL 2013].
Voor boeren is voedselverlies vanzelfsprekend een
zware kost. Hoe minder ze verliezen door bijvoorbeeld ziekte of te weinig opslagmogelijkheden, hoe
groter hun opbrengst. De 590 miljoen boeren die
honger hebben (70 % van de 840 miljoen mensen
die honger hebben leven van de landbouw) kunnen
zich met minder verlies beter voeden, hun kinderen
naar school sturen, enzovoort.

4 Niet alle broeikasgassen hebben eenzelfde effect: het broeikaseffect van bv. 1 kg methaan (een gas dat vrijkomt door vertering van voedsel en voeder)
heeft hetzelfde broeikaseffect als dat van 21 kg koolstofdioxide (CO2). Daarom worden broeikasgassen niet zomaar opgeteld maar omgerekend naar
CO2-equivalent. 1 kg methaan is dus 21 CO2-equivalent.
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3. Voedselverlies en -verspilling in het Noorden

De FAO bracht ook een ander feit aan het licht:
de rijke landen verspillen veel meer dan de armere. Als je alle schakels van de voedselketen
meerekent, wordt in ‘Noord-Amerika/Oceanië’
300 kg voedsel per persoon per jaar verspild.
In ‘Europa’ is dat 280 kg, en in Zuidoost-Azië
120 kg.

in Noord-Amerika verspillen 115 kg per persoon
per jaar, Europeanen 95 kg en consumenten in
Sub-Sahara-Afrika 6 kg. Het aandeel van de consumenten in het totale voedselverlies stijgt dus met
de rijkdom van de continenten: van 4 % in Sub-Sahara-Afrika tot 34 % in Europa en 39 % in de VS.
Uit de FAO-cijfers blijkt ook dat in het Noorden
voedsel vooral wordt verspild in de landbouw en
visserij en op consumptieniveau [FAO SIK 2011].

Tel je alleen de verspilling door consumenten, dan
zie je ook daar grote verschillen. Eindgebruikers

Voedselverlies en -verspilling per persoon (kg/jaar),
voor en tijdens de consumptiefase.

Consument
Productie tot distributie

350
300
250
200
150
100
50
0
Europa

NoordAmerika
en Oceanië

Geïndustrialiseerd Azië

Sub-Sahara
-Afrika

Noord-Afrika,
West- en
Centraal-Azië

Zuid- en
Zuidoost-Azië

LatijnsAmerika

Bron: FAO SIK 2011
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Verdeling van voedselverspilling over de voedselketen
in Europa en Noord-Amerika*

Voedselverspilling
per jaar

Europa (inclusief Rusland)
730 miljoen mensen

Noord-Amerika/Oceanië
360 miljoen mensen

MILJOEN TON

%

MILJOEN TON

%

Landbouw en visserij

74

36

35

32

Transport en opslag

22

11

12

11

Verwerking

26

13

11

10

Distributie

14

7

8

7

Consumptie

69

34

42

39

Totaal

205

Consumenten
Totaal verspilling

108

KG PER PERSOON

KG PER PERSOON

95

115

280

300

*Met Europa worden ook niet EU-landen bedoeld, met Noord-Amerika de VS en Canada,
met Oceanië Australië en Nieuw-Zeeland.
Bron: FAO SIK 2011
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3.1 Verspilling in de Europese
Unie
Naast de studie van de FAO zijn vele overheden,
instellingen en organisaties op zoek gegaan naar
meer gedetailleerde cijfers voor hun eigen land.
Naar meer volledige cijfers ook, want het was niet
eenvoudig voor de auteurs van de FAO-studie om
de nodige gegevens bij mekaar te sprokkelen en
in mekaar te passen. De data van de verschillende
landen zaten verspreid en waren op verschillende
manieren samengesteld (zie kader ‘definities’ p. 6).
De hiaten hebben ze opgevuld met beredeneerde
veronderstellingen. De nationale of regionale onderzoekers botsten op vele gelijkaardige problemen van definities, onvolledige reeksen, anders
samengestelde cijfers, enzovoort.
De recentste studie voor de gehele Europese Unie
volgt de methode van de FAO-studie. Ook de resultaten sluiten er nauw bij aan.

Verdeling van voedselverspilling over de
voedselketen in de Europese Unie

MILJOEN TON

%

Landbouw en visserij

47

34

Transport en opslag

10

8

Verwerking

17

12

Distributie

7

5

Consumptie

57

41

Totaal

138

100

Deze studie geeft zoals de FAO geen aparte cijfers
voor de zogenaamde ‘voedseldiensten’, dat wil
zeggen de traiteurs, de horeca en de grootkeukens
(van scholen, bedrijven, overheidsinstellingen en
hospitalen). In een eerder EU-onderzoek van 2010
veroorzaakte deze sector ongeveer 15 % van de
verspilling [BIO IS 2010]. Vermoedelijk is hij in de
studie van 2013 bij de consumptie ondergebracht,
waardoor de verspilling door de consumenten zelf
op ongeveer 25 % zou uitkomen. Een ander groot
verschil tussen beide studies is dat volgens het
eerste onderzoek de verspilling in de verwerkende
sector ongeveer dubbel zo groot was.
De eerste studie maakte ook een schatting van
de evolutie van de voedselverspilling als er niets
aan gedaan zou worden. In vergelijking met het
basisjaar, 2006, zou de verspilling tegen 2020
toenemen met bijna 30 %, terwijl de uitstoot van
broeikasgas met 20 % zou stijgen. Gezien er zich
sinds 2006 nog geen grote veranderingen in het
beleid hebben voorgedaan, zijn we nog niet aan
vermindering toe. Meer nog, we zullen nog grote
inspanningen moeten leveren om gewoon maar het
niveau van 2006 te behouden.
In Nederland, waar in 2009 én 2011 metingen zijn
gebeurd, is alvast geen vermindering te bemerken. Integendeel, de verspilling is er met 7 tot 13
% gestegen [WUR 2013]. Groot-Brittannië, een
ander land met meerdere metingen, heeft wel vooruitgang geboekt. Na vijf jaar intensieve campagne
is het Waste & Resources Action Programme
(WRAP) erin geslaagd om de verspilling van de
huishoudens (consumptieniveau dus) met 21 %
terug te dringen [WRAP 2012].

KG PER PERSOON
PER JAAR

Consumenten

115

Totaal verspilling

280

Bron: EP ITAS 2013
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3.2 Verspilling in Vlaanderen
In België zijn de gewesten bevoegd. Brussel
en Vlaanderen hebben eigen cijfers verzameld,
Wallonië niet. Daardoor zijn er ook geen Belgische
cijfers. De Vlaamse cijfers werden bij elkaar gepuzzeld door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2012.
Wat opvalt:
•

het totaal per persoon (314 tot 372 kg) is van
dezelfde grootorde als de FAO- en EU-studies
(280 kg).

•

het aandeel van de consumenten is hier een
stuk lager dan de cijfers voor Europa in de
FAO- en EU-studies (8 tot 10 % tegenover
34 tot 41 %), ook per persoon (25 tot 38 kg
tegenover 95 tot 115 kg). Het aandeel van de
primaire sector (landbouw, visserij, veeteelt)
ligt lager (22 tot 31 % tegenover 34 tot 36 %)
en van de verwerking een heel stuk hoger (47
tot 55 % tegenover 12 tot 13 %).

Op 30 maart 2014 maakte de Vlaamse overheid
nieuwe cijfers bekend over de voedselverspilling bij
consumenten [VL 2014]: in het totaal ging het over
94.000 à 142.000 ton, dat wil zeggen tussen de
15 à 23 kg per persoon. Alweer een stuk lager dus.

Voedselverspilling in Vlaanderen

TON

%

425.000 à 700.000

22 à 31 %

Verwerking

1.073.000

47 à 55 %

Distributie

116.000

5à6%

Voedseldiensten

166.000

7à9%

156.000 à 235.000

8 à 10 %

Landbouw en visserij

Consumptie
Totaal

1.936.000 à 2.290.000

KG PER PERSOON PER JAAR

Consumenten
Totaal verspilling

25 à 38 kg
314 à 372 kg

Bron: OVAM 2012
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Meer informatie van de Vlaamse Overheid over voedselverspilling bij de
consument vind je op www.lne.be/voedselverlies-infographics.

Voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen in ketenperspectief

PRIMAIRE SECTOR

VOEDINGSINDUSTRIE

DISTRIBUTIE

425.000 - 700.000
TON

1.073.000
TON

116.000
TON

VOEDSELDIENSTEN

166.000
TON

HUISHOUDENS

156.000-235.000
TON

Bron: VL 2012
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3.3 De cijferkwestie
Hoewel de cijfers in de drie onderzoeken vaak
gelijklopen, is het duidelijk dat ze enkel een grootorde aangeven. Ze volstaan niet om een precieze
verdeling tussen de spelers in de keten mogelijk
te maken. Dat heeft te maken met het feit dat de
studies altijd vertrekken van openbare productieof afvalstatistieken om de verspilling te berekenen.
Precieze metingen in iedere schakel van de keten
zijn er nauwelijks, behalve dan voor het niveau van
de consumenten, van wie de vuilzakken en compostbakken zorgvuldig zijn uitgepluisd.
Deze cijferkwestie bemoeilijkt natuurlijk ook de
zoektocht naar maatregelen of doelen om de verspilling terug te schroeven. Er moet dus dringend
wat aan de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en
vergelijkbaarheid van de cijfers gedaan worden, wil
men komen tot een effectief preventiebeleid.

Vlees verspillen is minst
duurzaam
De verkwisting van knollen (bv. aardappelen of
cassave), fruit en groenten schommelt wereldwijd
tussen de 40 en 50 %. Voor vlees is dit een stuk
minder, globaal genomen 20 %. Maar de industriele productie van vlees, en dan vooral rundsvlees,
slorpt veel meer land, water en energie op dan de
productie van gewassen. Ze veroorzaakt ook een
veel grotere uitstoot van broeikasgassen. Daardoor
heeft vleesverspilling een grote impact. Daar waar
de productie van 1 calorie voedsel gemiddeld 7 tot
10 calorieën input vergt, is dat 36 calorieën voor
rundsvlees [WRI 2013].
De industriële vleesproductie wint wereldwijd
snel veld. Vlees kan echter ook op een duurzame,
agro-ecologische manier worden geproduceerd en
vleesproductie hoeft niet noodzakelijk bij te dragen
tot voedselverspilling. Wereldwijd zijn er volgens
de FAO 987 miljoen mensen die minstens voor
een deel afhankelijk zijn van veeteelt om in hun
onderhoud te voorzien. Het gaat in totaal om 70 %
van de 1,4 miljard mensen die in armoede leven.
Zij produceren vlees op een duurzame manier.
Hun dieren eten gras en voer uit afvalstromen van
de landbouw. Dankzij het vee wordt schijnbaar
waardeloos materiaal hier omgezet in hoogkwalitatief voedsel zoals vlees en melk. [Böll FOEE 2014;
DZG 2014]

Hoeveel water heb je nodig om
een kilo voedsel te produceren?
(Wereldwijde gemiddelden)
Liter water per kilo
suikerbiet
tomaat
kool
sla
aardappel
appelsien
banaan
appel
melk
brood
rijst
ei
kippenvlees
varkensvlees
rundsvlees

132
214
237
237
287
560
790
822
1.020
1.608
2.497
3.300
4.325
5.988
15.415

Bron: www.waterfootprint.org/?page= files/productgallery

3.4 Hoe komen verlies en
verspilling tot stand?
De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de manieren waarop voedselverspilling in
de verschillende schakels van de voedselketen tot
stand komt.
OVAM benadrukt in haar eerder vermelde rapport
de complexe verwevenheid van de verschillende
stromen in de voedselketen. In de landbouw, bijvoorbeeld, kunnen bepaalde producten zowel voor
veevoeder als voedsel geteeld worden. Voedselverlies of -verspilling heeft alleen betrekking op
gewassen die voor menselijke consumptie bestemd
waren, maar die beslissing komt soms pas laat in
het proces. Er worden ook delen van gewassen
terug ondergeploegd voor het behoud van organische stoffen in de landbouw (compostering of
grondverbetering). Dat gedeelte verschijnt in geen
enkele statistiek. De verwerkende industrie haalt
voedselbestanddelen uit schillen, pitten en ander
niet-eetbaar afval, en produceert soms zowel voedsel als veevoeder [OVAM 2012].
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Hoe komt voedselverspilling tot stand
in de voedselketen van geïndustrialiseerde landen?
Landbouw
en visserij

Verwerking

Distributie

Horeca, catering,
grootkeukens

Huishoudens
(consumenten)

•

sorteren van producten om te voldoen aan kwaliteitsnormen betreffende gewicht,
grootte, vorm en uiterlijk, opgelegd door grootschalige distributeurs

•

marktprijzen te laag om de oogstkosten te dekken

•

overproductie als gevolg van leveringscontracten met distributieketens

•

beschadiging tijdens het oogsten

•

wegwerpen of bijsnijden van onregelmatig gevormde producten

•

beschadiging of misvorming door problemen met de afstelling van machines tijdens
het productieproces

•

kwaliteitsverlies als gevolg van aantasting in productieprocessen

•

verspilling door verpakkingsproblemen

•

overproductie van supermarktmerken die niet elders verkocht kunnen worden

•

overtollige voorraad door terugneemverplichtingen en annuleringen van bestellingen

•

gebrekkige koeling en verbreking van de koudeketen

•

beschadiging door verpakkingsproblemen

•

overtollige voorraad door slechte afstemming van bestellingen met mogelijke vraag

•

verplichting om een brede waaier van producten en merken te bestellen bij dezelfde
producent om betere prijzen te krijgen

•

niet voldoen aan voedselveiligheidsnormen

•

marktstrategieën zoals twee kopen, één betalen

•

te grote porties

•

buffetformules aan vaste prijzen die klanten ertoe aanzetten meer te nemen dan ze
kunnen eten

•

uitstallen van voedsel op presenteerschalen

•

voorgemaakte schotels aanbieden die niet aan de voorkeur van de consumenten
voldoen, waardoor er overblijven

•

moeilijke inschatting van de vraag (aantal klanten)

•

EU-hygiënenormen (bv. voedsel mag niet langer dan twee uur uit de koelkast staan)

•

gebrek aan planning van aankopen en kennis over bewaring

•

impulsieve aankopen

•

kopen van nieuwe producten die men niet lust

•

onaangepaste grootte van verpakkingen (bv. bij kant-en-klaarmaaltijden)

•

slecht voorraadbeheer

•

verwarring van houdbaarheidsdatums (te gebruiken tot, ten minste houdbaar tot)

•

gebrek aan kennis en vaardigheid om het voedsel te bereiden

•

gebrek aan goede planning van maaltijden

•

bereiden van te grote porties

•

gebrek aan vaardigheid om restjes in nieuwe maaltijden te verwerken

Bron: EP ITAS 2013, eigen vertaling
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Een deel van het verlies bij de teelt, de oogst,
het vervoer, de opslag en de verwerking is niet te
vermijden, al kan er sprake zijn van onvoorzichtigheid of gebrekkige (bewaar)methodes en materialen. Maar veel voedselverlies is uiteraard wel te
vermijden.

3.4.1 Kromme groenten
Het ergste is natuurlijk de afkeuring van voedsel
omwille van het uitzicht. Dat is vooral het geval voor
verse groenten, fruit en aardappelen die onversneden aan de consumenten worden aangeboden
en moeten voldoen aan schoonheids- en andere
kwaliteitsvereisten.
Er bestaat zelfs een Europese regelgeving die
verbiedt om groenten en fruit dat niet voldoet aan
kwaliteitscriteria te verkopen aan consumenten.
Onder die normen zijn veel ‘cosmetische’ criteria.
In 2009 is de regelgeving vereenvoudigd en zijn
veel specifieke regels voor afzonderlijke soorten
fruit en groenten afgeschaft. Toch bestaan ze
nog voor een tiental gewassen, waaronder kiwi’s,
citrusvruchten, appels, tomaten en sla. En net deze
producten vormen samen 75 % van de geldwaarde
van de fruit- en groenteverkoop [EP ITAS 2013].
Bedrijven zijn de normen trouwens blijven hanteren
of gebruiken eigen, strengere normen. Ondermaatse of lelijke aardappelen, groenten en fruit,
rechte bananen en kromme komkommers worden
geweigerd. Daardoor kan tot een derde van de
oogst worden verspild. In de statistieken wordt die
verspilling aangerekend bij de landbouwsector.
Maar het is duidelijk dat de boeren hiervoor niet
verantwoordelijk zijn.

3.4.2 Overproductie
Verschillende schakels in de keten lopen vooruit op
de mogelijke afkeuring van een deel van hun producten door meer volume te produceren dan hun
afnemers bestelden. Op die manier proberen ze zo
veel mogelijk producten van de gewenste kwaliteit af te leveren. Wat niet voldoet aan de normen
verkopen ze voor andere doeleinden: verwerking
tot gesneden groenten of puree en sappen, of voor
de bereiding van veevoeder. Het eerste wordt niet
gezien als verspilling, het laatste wel. Maar verkwisting of niet, de boeren verdienen er veel minder
aan.
Overproductie om zich tegen risico’s in te dekken
gebeurt ook op het niveau van voedselverwerking.
Een industriële bakker in Wenen, bijvoorbeeld,
krijgt elke dag 1.200 kg brood terug van zijn 32
winkels. Dat is 17 % van zijn productie en 384 ton

per jaar. In supermarkten worden de broodrekken
dikwijls goed gevuld gehouden tot aan sluitingstijd.
Dat kan oplopen tot een overproductie van 7 %.
[EP ITAS 2013]

3.4.3 Contracten en oneerlijke
handelspraktijken
Een andere vorm van verspilling vloeit voort uit
de bestekken en contracten die afnemers opleggen aan hun leveranciers, bv. diepvriesbedrijven,
groothandelaars of supermarkten aan landbouwers
of supermarkten aan voedselverwerkende bedrijven. Deze contracten kunnen bepalingen bevatten
die de afnemer het recht geven pas op het laatste
moment de precieze hoeveelheid die hij wenst af te
nemen, te bevestigen. Daardoor moet de producent
nog snel op zoek naar een andere opkoper, die
uiteraard een lagere prijs zal betalen en vaak ook
geen deel uitmaakt van de voedselketen. Het komt
ook voor dat contracten bepalen dat afgekeurde
producten niet mogen verkocht worden aan andere
voedselbedrijven omdat
ze dan bij de concurrentie
terecht kunnen komen.
Door de groei van
Dan is veevoeder nog de
supermarkten en hun
enige mogelijke bestemruime aanwezigheid
ming. [EP ITAS 2013]
in de distributie(Zie kaderstuk ‘Tristram
sector zijn er zeer
Stuart over de wortelen
ongelijke machtsvervan een Britse boer, sla en
houdingen ontstaan
erwten’.)

in de voedselketen.
Het is duidelijk dat handelaars met dit soort contracten risico’s en kosten
afwentelen op de producenten. Deze praktijken zijn
helaas niet uitzonderlijk in de voedselketen. Andere
voorbeelden zijn eenzijdige en niet afgesproken
prijsverlagingen, verplichte terugname van niet verkochte producten, niet afgesproken extra kosten,
bv. om opgenomen te kunnen worden in de lijst van
leveranciers of om bepaalde plaatsen te krijgen in
de rekken, inhouden van betalingen, een verbod
om aan lagere prijzen te verkopen aan andere afnemers, enzovoort. Ook buitenlandse leveranciers
zijn onderworpen aan deze manier van werken,
inclusief bedrijven in ontwikkelingslanden.
Door de groei van supermarkten en hun ruime
aanwezigheid in de distributiesector zijn er zeer
ongelijke machtsverhoudingen ontstaan in de
voedselketen. Die worden volop uitgebuit en leiden
tot oneerlijke handelspraktijken. Al jaren zijn hier
klachten over en worden er protestacties en campagnes rond gevoerd. [SOMO, 2009; BIICL 2012]
Oneerlijke handelspraktijken ondermijnen de
rentabiliteit van de producenten, in het bijzonder
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de landbouwers, leiden tot verspilling en tasten
hun capaciteit aan om te innoveren, bijvoorbeeld in
technieken die voedselverlies beperken.

3.4.4 Kieskeurigheid, nonchalance en
kortingen
Eens het voedsel bij de consument terechtkomt,
of in het restaurant, de grootkeuken of andere
voedseldiensten, wordt het niet zelden weggegooid
door gebrekkige planning, te grote aankopen,
overmaatse porties, slechte bewaring, te strikte
naleving van houdbaarheidsdatums, enzovoort. Hoe
hoger iemands inkomen, hoe kleiner het aandeel van voedsel in zijn bestedingsbudget en hoe
kieskeuriger en nonchalanter de persoon of het
bedrijf in kwestie met voedsel omgaat. Toch zit ook
hier een deel van de verantwoordelijkheid stroomopwaarts, bij de supermarkten die consumenten
volumekortingen en te grote porties aanbieden of
schoonheidsidealen voorhouden.

De supermarkt is slechts één van de schakels in de voedselketen,
maar heeft veel invloed op alle andere schakels.

Bron: OIVO 2013
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Tristram Stuart over de wortelen van een Britse boer, sla en erwten
“25 tot 30 % van de wortelen die Guy Poskitt teelt in
open veld worden afgekeurd door de vertegenwoordiger van de supermarkt waar hij aan levert. De helft
daarvan omwille van het uitzicht: ze hebben niet de
juiste grootte of een kloof, of ze zijn niet helemaal
recht. De andere helft omwille van vlekjes of kuiltjes
veroorzaakt door schimmels of wortelvliegen. Dat is al
een betere reden om wortelen af te keuren, al kunnen
die aantastingen gemakkelijk worden weggesneden.
Een derde van de afgekeurde wortelen kan Guy nog
kwijt aan voedselverwerkers. De rest wordt veevoeder
aan een tiende van de prijs die hij van de supermarkt
krijgt.
Elk jaar spreekt Guy met de supermarkt af hoeveel
groenten hij zal leveren. Die moet hij in ieder geval zien
te bezorgen, want anders krijgt hij een boete en in de
toekomst misschien geen bestellingen meer. Op een
keer had hij een heel deel pastinaken te kort. Die is hij
ergens gaan kopen aan £18 de kist om ze vervolgens
aan de supermarkt te verkopen voor £12,5. Dat kostte
hem in totaal £5.500 (een pond is ongeveer €1,20).
Maar als hij zijn afspraak niet was nagekomen, was
hem dit duurder te staan gekomen.
Om dit soort rampen te voorkomen plant Guy meer
wortelen dan eigenlijk nodig is. Hij probeert 25 % meer
te telen dan afgesproken om veilig te zijn. Overproductie om niet-nakoming van een contract te vermijden is
standaard in de sector: 40 % meer produceren is niet
uitzonderlijk.

Guy zal een deel van het overschot verkopen aan
groothandelaars of voedselverwerkers. Maar voor
de prijs die hij dan krijgt is het soms de moeite niet
om te oogsten. Dan blijft er niets anders over dan de
boel gewoon onder te ploegen. 10 tot 12,5 % van zijn
productie gaat op die manier gemiddeld toch verloren.
In totaal komt gemiddeld 28 % van Guy’s wortelen niet
in de voedselketen terecht. Tijdens de verwerking gaat
nog eens 5 % verloren en ten slotte verspilt de consument nog eens 20 %, zodat uiteindelijk maar 42 %
gegeten wordt. Dat wil zeggen dat er voor elke wortel
die je eet minstens één is weggegooid.
Voor verse sla is het nog erger: boeren, verpakkers,
verwerkers, vervoerders en winkeliers gooien samen
40 % weg en de consument nog eens 45 % van wat
hij koopt, zodat voor elke portie sla die uiteindelijk gegeten wordt er meer dan twee zijn weggegooid.
Niet alle groenten worden voornamelijk op hun uitzicht
gesorteerd. Birds Eye, een internationaal diepvriesbedrijf, test erwten vooral op hun zoetheid. Om die te bewaren moeten de erwten ook binnen de 150 minuten
na het oogsten ingevroren zijn. Als ze niet zoet genoeg
zijn, kan een hele oogst worden afgekeurd. Contracten
met Birds Eye bepalen bovendien dat de leveranciers
hun erwten niet aan een ander voedselbedrijf mogen
verkopen, want dan kunnen ze terug opduiken bij de
concurrentie. Dus mogen ze alleen dienen voor zaad, of
veevoeder, of anders moeten ze gewoon terug ondergeploegd worden.”
Uit: STUART 2009, eigen vrije vertaling.

Bijvangst en teruggooi in de visserij
Onder druk van de publieke opinie heeft de Europese
Unie in 2013 haar visserijbeleid herzien en een verbod
ingesteld op het teruggooien van vis. De overgangsperiode loopt van 2015 tot 2019.

dat 20 tot 60 % van de Europese vangst weer in zee
werd geworpen. In totaal zou het gaan over 2,3 miljoen
ton. In Vlaanderen wordt de teruggooi geschat op 25
% van de totale vangst.

Wanneer vissers hun netten ophalen zit niet alleen de
vis die ze wilden vangen erin, maar ook veel bijvangst:
ondermaatse vis, minder goed verkoopbare vis, vis die
wegens Europese visquota niet aan land gebracht mag
worden, zeezoogdieren, ongewervelde dieren, enzovoort. Nadat de gewenste vis is uitgezocht, gaat de rest
terug overboord, dood, stervend of gekwetst. 70 tot 80
% overleeft het niet.

Er gaat ook vis voor menselijke consumptie verloren door marktinterventie. Als de prijzen te laag zijn,
wordt een deel van de vangst uit de markt gehaald
en verwerkt tot vismeel. De vissers krijgen daarvoor
een financiële compensatie van de overheid. In 2009
ging het over 3 % van de vangst, maar gewoonlijk over
minder.

Volgens de FAO wordt wereldwijd ongeveer 8 % van
de vangst teruggegooid, maar dikwijls gaat het over
veel meer. De Europese Commissie schatte in 2007

Bron: STUART 2009; VL 2011; FAO 2011;
http://pages.au.int/caadpyoa
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4. Voedselverlies en -verspilling in het Zuiden
4.1 voedselketen

jarenlang verwaarloosd. Vóór de ineenstorting
van de grondstoffenprijzen aan het einde van de
jaren zeventig en de schuldencrisis en structurele
aanpassingsprogramma’s was de situatie in vele
landen beter dan nu. Overheden boden diensten
aan, hadden opslagplaatsen, onderhielden infrastructuur, schermden hun markten af van goedkope invoer en betaalden vaste prijzen voor oogsten.

Zit volgens de FAO de verspilling in het Noorden
vooral aan het einde van de voedselketen, bij de
consumenten, dan ligt het zwaartepunt in het Zuiden vooral aan het begin. Maar liefst 50 tot 70 %
van het voedselverlies gebeurt in de landbouw, de
opslag en het transport. Deze verliezen zijn vooral
te wijten aan een schrijnend gebrek aan middelen,
knowhow en infrastructuur. In warme en vochtige
klimaten bewaart voedsel ook slechter, zijn er meer
plagen, enzovoort.

4.2 Hoe minder verspilling, hoe
meer voedselzekerheid

Bovendien leidt de armoede van de boeren (ter
herinnering, 70 % van de mensen die hongerlijden
zijn landbouwers) ook rechtstreeks tot voedselverlies. Om aan geld te geraken voor noodzakelijke
uitgaven, oogsten mensen dikwijls te vroeg, waardoor ze hun producten minder gemakkelijk kunnen
verkopen. Die blijven dan liggen of worden sneller
weggegooid.

In het Noorden is geen goede statistische basis
over de precieze voedselverspilling in de verschillende schakels van de voedselketen, en dat is in
het Zuiden niet anders. Er zijn ook nog maar weinig
gedetailleerde studies over verschenen, behalve
over het voedselverlies in de landbouw.
De FAO maakt zich al jaren zorgen over verlies
na de oogst (post-harvest losses) door gebrekkig
transport en slechte bewaring en opslag. De eerste
studies en programma’s om het verlies te beperken
dateren van de jaren 1970, maar ook zij werden
afgebouwd in de jaren 1980-1990.

Omdat het voedselverlies in het Zuiden vooral te
maken heeft met overmacht, wordt doorgaans
meer over verlies gesproken dan verspilling, al zijn
de gebrekkige middelen geen toeval. De landbouw
en de plattelandsinfrastructuur in het Zuiden zijn

Voedselverspilling per jaar in het Zuiden

Voedselverspilling
per jaar

Sub-Sahara-Afrika

Zuidoost-Azië

Latijns-Amerika

Noord-Afrika

MILJOEN TON

%

MILJOEN TON

%

MILJOEN TON

%

MILJOEN TON

%

Landbouw

44

35

85

31

50

40

29

30

Transport/opslag

45

35

94

34

28

22

21

22

Verwerking

16

13

26

9

19

15

17

17

Distributie

17

13

45

16

15

12

15

15

Consumptie

5

4

25

9

14

11

15

15

Totaal
KG PER PERSOON

127

275

120 kg

170 kg

126

97

Bron: FAO SIK 2011
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Een recente studie van de FAO samen met de
Wereldbank gaat dieper in op het voedselverlies in
de graansector in Afrika. Het onderzoek schat het
verlies tijdens transport en opslag op 15 %, wat
overeenkomt met een geldwaarde van 4 miljard US
dollar.

•

is groter dan de totale hoeveelheid voedselhulp die Sub-Sahara-Afrika ontving tijdens de
afgelopen tien jaar;

•

komt overeen met de jaarlijkse hoeveelheid
graan die Sub-Sahara-Afrika jaarlijks invoert;

•

is gelijk aan de jaarlijkse caloriebehoefte van
50 tot 60 miljoen mensen.

Foto: FAO

Dit bedrag:

Foto: FAO

Als dit voedselverlies teruggedrongen wordt, zullen
de inkomens van de boeren onmiddellijk stijgen,
net als de kwaliteit en veiligheid van het voedsel.
Dat verhoogt de voedselzekerheid en verbetert
de situatie van kleinschalige landbouwers. Ook
de bevoorrading van de snel groeiende stedelijke
bevolking zal verbeteren. [WB 2012]

De centrale groothandelsmarkt in Lahore, Pakistan
Op deze markt worden de bananen verhandeld in slechte omstandigheden, wat
de gezondheid van de mensen in gevaar
brengt. De dozen staan vlak naast de
goot en verderop liggen ze in de modder.
Deze omgeving is een belangrijke oorzaak van voedselverlies: door de slechte
omstandigheden wordt het verse fruit
snel slecht.
Bron: FAO SIK 2011

Riksja’s vervoeren melk in Bangladesh
Riksja’s vervoeren melk van bij de boeren naar de melkerij in Baghabarighat in Bangladesh. Melk vervoeren
zonder koeling, in het warme en vochtige klimaat, kan
leiden tot verliezen. Door het transport met duwkarren
over smalle en kronkelige wegen wordt de melk lange
tijd blootgesteld aan hoge temperaturen.
Bron: FAO SIK 2011
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4.3 Ingevoerde verspilling
Hoewel de honger vrijwel constant gebleven is,
kennen veel ontwikkelingslanden een gestadige
groei van de middenklasse. Daaruit vloeit voort dat
meer mensen gaan leven volgens het westerse
consumptiemodel met de westerse voedingsgewoontes, waar meer vlees eten en meer voedsel
weggooien deel van uitmaken. Ook in Afrika slaagt
Tristram Stuart erin eetfestijnen aan te richten met
voedsel dat klaarstaat om te worden weggegooid5,
en ook hier dringen cosmetische normen zich op
en kunnen boeren die leveren aan supermarkten
niet anders dan perfect eetbaar voedsel weggooien.
Erger nog, op veel plaatsen in het Zuiden wordt beslag gelegd op land, op de bodemvruchtbaarheid,
op water en op de biodiversiteit om groenten en
fruit te telen voor export naar het Noorden, waarna
veel van dat voedsel wordt verspild omwille van
cosmetische normen.
Veel van de prinsessenboontjes die in onze supermarkten liggen, bijvoorbeeld, komen uit Kenia.
De Europese kopers, waaronder ook de Belgische
supermarkten, zijn onverbiddelijk. Ze willen enkel
de beste en mooiste boontjes. De bonen die niet
voldoen aan de normen, moeten verspild worden
en de producenten draaien op voor de kosten.
Soms is het hen zelfs uitdrukkelijk verboden om
de afgekeurde boontjes op de lokale markt te
verkopen en zijn ze verplicht om de groenten uit
het voedselcircuit te halen. Daar komt nog bij dat
prinsessenbonen niet tot de traditionele Keniaanse
keuken behoren. Ze geraken dus sowieso moeilijk
verkocht op de lokale markt.

boontjes uit kenia
Elke dag vertrekken er vliegtuigen
geladen met verse groenten vanuit de
hoofdstad Nairobi naar Europa. De
groenten zijn zowel afkomstig van grote
landbouwbedrijven als van kleine familiale bedrijfjes. Deze laatste staan soms
onder contract bij de grotere, waar hun
producten gesorteerd en verpakt worden.
Maar beide staan onder grote druk. De
Europese supermarkten plaatsen hun
bestelling liever laat dan vroeg en willen
alleen topkwaliteit omdat anders hun
vluchten niet rendabel zijn. De arbeiders
in de sector hebben onregelmatige werkuren en maken dikwijls lange dagen.
Soms verkleinen de supermarkten hun
bestelling nog als de boontjes al ingepakt
zijn in hun merkverpakking. Af en toe
gebeurt het dat een hele lading wordt
afgekeurd nadat het vliegtuig geland is in
Europa. Gewoonlijk wordt bij de sortering
vóór de verpakking in Kenia sowieso zo’n
30 % van de boontjes afgekeurd. Allemaal voor rekening van de producent.
Een deel van de afgekeurde boontjes
wordt aan varkens of vee gevoerd, maar
een groot deel wordt gewoon weggegooid.

Foto: Corbis

Bron: http://www.theguardian.com/food/focus/
story/0,,956536,00.html; http://ricfrancis.
wordpress.com/2013/03/18/eu-supermarketsblamed-for-kenya-food-waste/

Een lading groene bonen die weggegooid zou worden, staat klaar om gebruikt te worden voor Feeding the 500 in Nairobi.
5. Op 19 oktober 2013 organiseerde Stuart in de Keniaanse hoofdstad Nairobi in samenwerking met United Nations Environment Programme (UNEP)
een Feeding the 500 voor diplomaten en nationale beleidsmakers. Zie http://feeding5k.org/events/nairobi.
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Tomaten, made in China

China is de grootste exporteur van tomatenproducten. Door beperkte opslagcapaciteit wordt tot 60 % van de tomaten afgekeurd.

In korte tijd is China opgeklommen tot de grootste exporteur van
tomatenproducten ter wereld. 95
% van de vruchten wordt uitgevoerd. Tomaten behoren niet tot het
traditionele dieet van de Noord-Aziatische landen.
De productie gebeurt zowel
door grote als kleine bedrijven.
De verwerkende industrie heeft
doorgaans weinig opslagcapaciteit,
zodat boeren en vrachtwagenchauffeurs pas kunnen leveren wanneer
er plaats is om de tomaten ergens
neer te zetten. Als het druk is, of
de fabriek vertraging heeft, staan
trucks soms tot tien uur aan te
schuiven. Ondertussen worden de
tomaten in hun laadbak slecht.
Bij aflevering zijn de inspecteurs erg
streng: gewoonlijk keuren ze tot 30
% af, maar dat kan oplopen tot 50 à
60 %. Naargelang het contract zijn
de kosten voor de producent of de
transporteur.
Bron: SRI 2013
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5. voedselverspilling aanpakken
Dat zo’n gigantische hoeveelheid voedsel
wordt weggegooid terwijl zo veel mensen honger hebben, en de manier waarop dat dikwijls
gebeurt, zijn niet enkel een ontoelaatbare
schande. Ze plegen ook een onaanvaardbare
aanslag op onze planeet. Een efficiënte aanpak van het voedselverlies zal de CO2-uitstoot
verminderen en schaarse middelen vrijmaken
voor nuttigere dingen. Bovendien zal het de
vraag naar en bijgevolg ook de prijs voor voedsel verkleinen.
Als we bovendien tegen 2030 8 miljard mensen
moeten voeden en tegen 2050 9 miljard, dan moeten we zuiniger omgaan met land, water, bodemrijkdommen, energie en biodiversiteit. Om de toekomstige wereldbevolking te voeden zal er 50 tot 70
% meer voedsel ter beschikking moeten zijn. Dat
kunnen we maar hebben als we het voedselverlies
beperken. Als beleidsmakers geen zinvolle stappen
ondernemen, zal de voedselverspilling daarentegen
nog sterk toenemen.
In het Zuiden heeft een vermindering van voedselverlies en -verspilling een onmiddellijk effect op
de inkomens van boeren en de beschikbaarheid
van voedsel. Er zijn dus vier goede redenen om
voedselverlies en -verspilling aan te pakken:
•

840 miljoen mensen hebben honger, terwijl de
anderen door hun te grote vraag de voedselprijzen opdrijven om hun eten nadien weg te
gooien;

•

als we tegen 2050 9 miljard mensen willen
voeden, hebben we meer voedsel nodig. 1,3
miljard ton hebben we nu al, maar we laten het
verloren gaan;

•

de verspilling verminderen draagt bij tot de
strijd tegen de klimaatverandering. Het bespaart grond, water, en energie en spaart het
milieu en de biodiversiteit;

•

door de verspilling te beperken kunnen we
geld uitsparen. In het Zuiden heeft minder
verlies een directe impact op inkomens en
verbetert het de voedselzekerheid.

5.1. Van technologische push
naar ketenaanpak
Bij de aanpak van voedselverlies in het Zuiden
werd lang gefocust op specifieke technische
problemen, zoals de opslag van het voedsel op de
boerderij of de verpakking van de producten tijdens
het vervoer. Metalen silo’s of sterkere zakken
zouden het probleem oplossen. Deze ‘technologische push’ heeft niet veel opgeleverd. Eén schakeltje verbeteren van een lange keten bleek niet te
volstaan. Maar ook een meer systemische aanpak
waarbij elke handeling op de boerderij minutieus werd onderzocht (ziektebestrijding, sorteren,
drogen, opslag, verpakking) leidde niet tot veel
blijvende verbetering.
De vraag die men zich uiteindelijk stelde is ‘Waarom verdragen de boeren in het Zuiden eigenlijk
zo veel voedselverlies?’ Het antwoord is simpel:
omdat ze geen economische incentive hebben om
er wat aan te doen. Wat baten de inspanningen
van een boerderij als er toch geen goede wegen
zijn, geen elektriciteit of goede beschutte marktplaatsen? Als de prijzen onbetrouwbaar zijn en de
concurrentie met dezelfde producten, maar dan
ingevoerd, te groot? Snel het meest in het oog
springende voedselverlies aanpakken met technische oplossingen helpt niet als de bredere context
niet wordt aangepakt. [WB 2011]
Zoals we eerder al aanhaalden zijn de gebrekkige
middelen in de landbouw in het Zuiden geen toeval,
maar het resultaat van jarenlange verwaarlozing.
Om het voedselverlies aan te pakken moet de hele
keten onder handen genomen worden. Er moeten
gezamenlijke oplossingen komen voor boerenorganisaties en coöperatieven. Als zij samen opslag en
vervoer organiseren en kopers zoeken, kunnen ze
betere prijzen bedingen en dus ook meer verdienen.
Maar de overheid moet ook investeren in betere
wegen, opslag en marktplaatsen. Als de boeren
makkelijker tot bij de markten geraken, bijvoorbeeld, kunnen ze hun producten sneller verkopen
en is de nood aan opslag op de boerderij kleiner.
Daarnaast moet de regering zorgen voor stabielere
en meer lonende prijzen en voor een doeltreffende
bescherming tegen goedkope invoer en andere externe druk op de familiale landbouw, zoals
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landroof. Enkel als ook de bredere economische
context verbetert, zullen er voldoende incentives en
mogelijkheden zijn voor de boeren om te investeren
in betere technieken.

‘Ten minste houdbaar tot’ of
‘te gebruiken tot’?

5.2. Sensibilisering, waardebehoud en duidelijke afspraken

De meeste mensen maken geen verschil tussen
‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’.
Daardoor gooien ze perfect eetbaar voedsel weg.
Dit zou tot 20 % van de voedselverspilling in huishoudens kunnen verklaren.

5.2.1 Sensibilisering
Sinds de publicatie van haar rapport in 2011 voert
de FAO samen met andere internationale instellingen campagnes om het voedselverlies en de voedselverspilling zichtbaar te maken, en om mensen,
organisaties, bedrijven en overheden te sensibiliseren om er wat aan te doen. Daarmee stapt de FAO
in de voetsporen van eerdere nationale en lokale
campagnes, zoals die van de Britse organisatie
WRAP, die al sinds 2000 actief sensibiliseert rond
afvalbeperking. Ook moedigt ze nieuwe campagnes aan.
Daarnaast bouwt de FAO partnerschappen uit met
bedrijven uit de voedselketen en zet ze hen aan om
specifieke plannen en doelstellingen uit te werken.
Vele landen kopiëren deze aanpak: gezamenlijke afspraken met actoren uit de voedselketen,
samenwerkingsverbanden met ngo’s, voorlichtingscampagnes, aanmoedigingen om voedselverspilling
nationaal en in bedrijven in kaart te brengen en
stappenplannen uit te werken.

Producten met de aanduiding ‘te gebruiken tot’
kunnen op korte tijd bederven en daarbij kan een
risico voor de gezondheid zijn. Het gaat bv. om
vlees, vis en bepaalde zuivelproducten. Deze etenswaren mogen na datum niet meer verkocht worden.
Producten met de aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ zijn langer houdbaar. Er is geen sprake
van gevaar voor de gezondheid. Na de aangegeven
datum is er wel een zekere vermindering van kwaliteit (minder smaak, geur of kleur, bv. de witte, maar
totaal onschadelijke uitslag op melkchocolade).
Deze etenswaren kunnen gerust nog meerdere
dagen (yoghurt) en soms zelfs meerdere maanden
(koffie, conserven, thee, snoep, frisdrank …) over
tijd worden gegeten. Ze mogen na datum ook nog
verkocht worden, weliswaar op eigen risico van
de verkoper. De algemene regel is: vertrouw op je
zintuigen.
Bron: BIO IS 2010; VLACO 2013

Zo heeft ook de Europese Commissie in 2011 het
streefdoel aangenomen om in de EU het voedselverlies te halveren tegen 2020. De Vlaamse
regering heeft zich daarbij aangesloten en laten
onderzoeken hoe groot het probleem is in Vlaanderen. Ze besteedt ook middelen aan onderzoek
binnen bedrijven naar manieren om verliezen te
beperken of naar betere verpakkingen.
Verder zetten deze organisaties en regeringen
vooral in op de bewustmaking van consumenten,
want daar zit volgens de beschikbare cijfers een
groot deel van de voedselverspilling. Het succes
van WRAP in Groot-Brittannië toont aan dat een
brede volgehouden campagne echt kan werken.
Soms gaat het over simpele dingen die een groot
verschil kunnen maken, zoals een beter begrip van
de houdbaarheidsdatums. Hierbij meteen dus enkele gouden tips om voedselverspilling te vermijden
in je huishouden.
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Hoe kan je zelf minder voedsel verspillen?
11 tips
1.

Gooi producten met ‘ten minste houdbaar tot’ niet zomaar
weg als de datum verstreken is.
Vertrouw op je zintuigen: als je geen sporen van bederf ziet, ruikt of
proeft, kan je deze producten gerust nog eten.

2.

Check je voorraad- en koelkasten vooraleer je gaat winkelen.
Zo vermijd je om dingen te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt.

3.

Bedenk dat de vorm niets afdoet aan de smaak.
Koop gerust kromme komkommers, rechte bananen en knoestige
aardappelen.

4.

Koop verse groenten en fruit niet te lang op voorhand.
En als je van plan bent om ze onmiddellijk te eten of klaar te maken,
kijk dan niet op een plekje, dat kan je zo wegsnijden.

5.

Koop zo veel mogelijk lokaal en seizoensgroenten.
Hoe dichter bij huis en hoe recenter het voedsel werd geproduceerd,
hoe verser het kan zijn.

6.

Verspil zeker geen vlees.
Er zijn te veel water, grondstoffen en energie voor nodig om het te produceren. Als je het bakt, kan je het drie tot vier dagen langer bewaren.

7.

Bewaar verse groenten op de juiste plaats.
Groenten en fruit die veel zon gekregen hebben, bewaar je beter niet
in de koelkast. Tomaten, komkommers, aubergines, paprika’s, courgettes, maar ook groenten zoals wortels en ajuinen bewaren het best in
de voorraadkast.

8.

Kook niet te veel en pas je porties aan.
Laat mensen zelf hun eten opscheppen, dan nemen ze wat ze lusten
en op krijgen.

9.

Kook of bak producten die niet lang meer houdbaar zijn.
Als je ze vervolgens snel laat afkoelen en verpakt, kan je ze langer
bewaren in de koelkast. Groenten kan je blancheren en invriezen.

10. Houd eens een week bij hoeveel voedsel je weggooit.
11. Wees creatief met restjes.
Je kan ze verwerken in gewonnen brood, groentetaarten, curry's,
stoofpotjes, soep …

MEER TIPS?

http://www.vlaco.be/vlaco-vzw/publicaties/brochure-voedselverliesen-wat-u-er-zelf-aan-kunt-doen
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-boodschappen/minder-verspillen.aspx
http://www.passievoorfood.nl/detail/article/slim-bewaren/
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5.2.2 Waardebehoud

bedoeld, dan moeten er dus eerst andere manieren
gezocht worden om ze te gebruiken als voedsel:
naar voedselbanken brengen of verwerken in voedingsmiddelen als confituur, sap, puree, enzovoort.
Als dat niet kan, krijgt gebruiken als veevoeder de
voorkeur, vervolgens verwerken tot meststoffen,
dan gebruiken als energiebron (vergisten, verbranden) en ten slotte verbranden zonder energie
op te wekken. Gewoon storten is in Vlaanderen
alleszins al lang verboden (in tegenstelling tot de
VS, of vele landen in het oosten van de EU, waar
het nog steeds de belangrijkste manier is om van
weggegooid voedsel af geraken). [VL 2012; EP
ITAS 2013]

Om de voedselverspilling bij de andere schakels in
de keten aan te pakken, wordt vooral teruggegrepen naar bestaande algemene beleidskaders die
uitgewerkt werden om de afvalstromen te beheersen en de grondstoffen maximaal te benutten. De
zogenaamde ‘cascade van waardebehoud’ staat
daarin centraal (zie grafiek).
Volgens deze cascade of doelenhiërarchie moet
afval, of in dit geval voedselverspilling, in eerste
instantie zo veel mogelijk vermeden worden. Als
voedingswaren niet gegeten kunnen worden zoals

Valoriseren van voedsel via cascade van waardebehoud

Voedselgrondstoffen
en -producten

Niet-eetbare biomassa:
Nevenstromen

Eetbare biomassa:
Voedsel

Voedsel wordt niet
geconsumeerd:
Voedselverlies

Voedsel wordt
geconsumeerd

Valoriseren via cascade van waardebehoud:
Preventie: voorkomen van voedselverlies
Toepassing voor humane voeding, bv. voedselbanken
Converteerbaar voor humane voeding: be-, ver- en herwerking van voedsel
Toepassing in dierenvoeding
Grondstoffen voor industrie (andere dan voeding)
Verwerken tot meststof door vergisting en/of compostering
Toepassing voor duurzame energie: doel is energieopwekking
Verbranden als afval (zonder energieopwerkking)
Storten (verboden in Vlaanderen)

Bron: OVAM 2012
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De cascade op de afbeelding is opgesteld vanuit
voedselperspectief: voedsel is de meest waardevolle bestemming. Vanuit een ander perspectief
(afvalpreventie, efficiënt gebruik van grondstoffen)
is een andere volgorde mogelijk. De vraag is welk
perspectief moet primeren: afvalpreventie, grondstoffenefficiëntie of preventie van voedselverspilling? Tussen deze drie zijn conflicten mogelijk. Bovendien is het niet altijd duidelijk hoe gecontroleerd
kan worden of ondernemingen de juiste hiërarchie
respecteren. Een voorbeeld: waarom zou een bedrijf voedsel gratis weggeven aan voedselbanken
als het dat ook kan verkopen aan een vergistingsinstallatie? Of door wie en wanneer wordt beslist
of suikerbieten moeten dienen als voedsel of als
voeder? Bovendien geeft de overheid aanmoedigingspremies om biomassa om te zetten in energie.
Moeten die niet herbekeken worden in het licht van
de noodzaak om voedselverspilling tegen te gaan?
Hoe hoog zijn de subsidies voor biobrandstoffen
tegenover die voor de preventie van voedselverlies?
Sensibiliseren en initiatieven aanmoedigen is duidelijk niet genoeg. De overheid zal een coherent en
consequent beleid moeten uitwerken. Ze kan dat
echter pas doen als ze een goed beeld heeft van
de voedsel- en afvalstromen binnen de verschillende schakels van de voedselketen. Tot nu toe is dat
niet het geval. Meten en registreren heeft immers
ook een kost. Bedrijven zijn niet geneigd om die
zonder meer op zich te nemen, zeker niet als dit uiteindelijk leidt tot een inperking van hun flexibiliteit
als ze keuzes moeten maken binnen de cascade.
De overheid zal dus ook stappen moeten ondernemen om preventie van voedselverspilling
goedkoper te maken (subsidies, btw-verlaging) en
verspilling duurder (afvaltaksen). Ze moet ook - in
samenspraak met de sector - realistische maar
ambitieuze doelstellingen om de verspilling te
verminderen vastleggen, en de opvolging ervan
doen naleven (met mogelijkheid tot opleggen van
extra taksen of boetes). Daarbij moet ze echter wel
rekening houden met de dieperliggende oorzaken
van verspilling. Boeren mogen niet gesanctioneerd
worden voor voedsel dat ze moeten weggooien
omdat het niet voldoet aan de hoge schoonheidsvereisten van hun afnemers.
Volgens de Europese studie waarvan hoger sprake
[BIO IS 2010] zijn afdwingbare verminderingsdoelen de efficiëntste manier om de verspilling terug
te dringen. Ze brengen dan wel extra investeringen
met zich mee, maar uiteindelijk leiden ze tot meer
efficiëntie en minder kosten.

5.3. Machtsverhoudingen en
handelspraktijken
Bij het opstellen van een beleid mag de overheid
ook niet blind blijven voor de machtsverhoudingen
en oneerlijke handelspraktijken binnen de voedselketen. De sterkere spelers in de keten, zoals supermarkten, groothandelaars en voedselverwerkende
bedrijven, gebruiken hun machtspositie om kosten
en risico’s af te wentelen op de andere schakels.
Samen met de overdreven cosmetische eisen die
ze opleggen, leidt dit tot voedselverspilling en ondermijnt het de rentabiliteit van de producenten, die
minder kunnen investeren in de ontwikkeling van
nieuwe producten en technieken, of in manieren
om voedselverlies en -verspilling tegen te gaan.
De overheden van veel landen moedigen de actoren in de voedselketen aan om hun handelspraktijken te verbeteren door vrijwillige gedragscodes
aan te nemen. In Groot-Brittannië gebeurde dat in
2009, in België in 2010, op Europees vlak in 2012.
Maar vele landen hebben nog verdere stappen
gezet. Onder de druk van publieke campagnes en
omdat de vrijwillige code geen zichtbare verandering bracht, nam het Britse parlement in 2013 een
wet aan (the Groceries Code Adjudicator Act6)
waarmee een toezichthouder (adjudicator) werd
aangesteld. Hij kan de naleving van de code onderzoeken en sancties treffen in geval van overtreding.
De code en het toezicht erop gelden zowel voor
binnenlandse als buitenlandse producenten. Praktijken zoals met de groene boontjes in Kenia (zie
kader p. 20) kunnen nu dus onder de aandacht van
de toezichthouder gebracht worden, en gesanctioneerd. [BIICL 2012]
Vorig jaar bracht de Europese Commissie een
groenboek uit over handelspraktijken in de
voedselketen, met een publieke consultatie eraan
gekoppeld. De bedoeling was om op basis daarvan
tegen het einde van het jaar een Mededeling met
concrete stappen7 te publiceren. In reactie daarop
nam de Europese voedingsindustrie in het najaar
uitvoeringsbesluiten aan om de naleving van haar
reeds bestaande gedragscode te versterken. De
Europese boerenkoepel Copa-Cogeca en de
Europese consumentenkoepel BEUC sloten zich
niet aan bij dit initiatief omdat ze de afspraken te
zwak vonden. Maar ondertussen was de industrie
er wel in geslaagd om het initiatief van de Europese Commissie af te remmen tot na de Europese
verkiezingen in mei 2014.

6 https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator
7 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/unfair-trading-practices/index_en.htm;
Copa-Cogeca persmededelingen, 13 september en 3 december 2013: http://www.copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=Archive
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Is ons voedsel te goedkoop
of te duur?
De cijfers over voedselverspilling laten duidelijk
zien dat mensen meer verspillen naarmate hun
inkomen toeneemt. Inderdaad, hoe meer we verdienen en hoe minder ruimte voedsel opslorpt in ons
budget, hoe nonchalanter we worden met voedsel.
Etenswaren lijken dus voor de meesten van ons,
van verwerkers tot consumenten, eigenlijk te goedkoop, want we tonen er weinig respect voor.
Evenmin weerspiegelen de prijzen van voedsel
voldoende de sociale en milieukosten die ervoor
gemaakt werden. Boeren krijgen vaak geen lonende prijzen voor hun producten. Ook in deze zin zijn
de prijzen te laag.

Intermarché verkoopt
‘lelijke groenten’
DINSDAG 25 MAART 2014

De Franse retailer Intermarché heeft in zijn
winkel in Provins de verkoop van ‘lelijke’ groenten en fruit getest. Groenten en fruit die er
minder mooi of wat misvormd uitzagen, werden
verkocht aan een lagere prijs (-30 %). Met dit
initiatief, dat deel uitmaakt van een Europese
anti-verspillingscampagne, wil Intermarché
duidelijk maken aan de consument dat deze
groenten en fruit even geschikt zijn om te eten.
Om die boodschap over te brengen werd een
erg visuele campagne gevoerd, waarin uitvergrote ‘misvormde’ groenten centraal stonden.

Als mensen te weinig waarde hechten aan voedsel
en dit tot verspilling leidt, dan zou daar iets aan gedaan kunnen worden door eten duurder te maken
of de alternatieven goedkoper. Bijvoorbeeld door te
belasten of te beboeten, door subsidies te geven
voor besparende technieken, btw-kortingen voor
schenkingen aan voedselbanken, enzovoort.
Maar voedsel is niet voor iedereen goedkoop.
Ook in België hebben veel mensen het moeilijk om
de eindjes aan elkaar te knopen. Bij hen neemt
voldoende kwaliteitsvol voedsel wel een grote hap
uit het budget. Dikwijls gaan ze aankloppen bij de
voedselbanken, die zich op hun beurt bevoorraden
bij voedselbedrijven die dit voedsel anders afgevoerd zouden hebben (voor veevoeder, vergisting,
verbranding, enzovoort). Daarmee lijkt bij ons de
cirkel rond.

De verkoop van ‘lelijke’ groenten en fruit werd
gedurende twee dagen (21 en 22 maart 2014)
getest, en is positief geëvalueerd. De eigenaar
van de winkel in Provins is zelfs van plan om
in zijn andere winkel een gelijkaardig initiatief
te lanceren. Intermarché zelf zou ook in een
tiental andere winkels de campagne voeren.
Bovendien organiseert de Franse retailer ook
degustaties van soepen en fruitsappen die
gemaakt zijn van fruits et légumes moches, om
aan te tonen dat groenten en fruit ook goed
smaken als ze er niet goed uitzien.

Dat is hij echter niet. Zowel hier als in het Zuiden
hebben mensen recht op een waardig inkomen en
mogen ze niet afhankelijk zijn van liefdadigheid.
Sociale bescherming is een recht dat iedereen
in staat moet stellen een waardig leven te leiden.
Toegang tot voldoende kwaliteitsvol voedsel hoort
daarbij. Laten we dus eerst de verspilling duurder
maken, en pas als dat niet lukt het voedsel. En als
het voedsel duurder wordt, moet een aanpassing
van de sociale bescherming volgen.

Bron: http://tinyurl.com/legumesmoches

Sociale bescherming wordt het campagnethema
van 11.11.11 in 2015.
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6. Conclusie en aanbevelingen
Terwijl 840 miljoen mensen honger hebben wordt er op grote schaal voedsel
verspild, en daarmee ook al de middelen die zijn ingezet om dat voedsel te
produceren. Ook de schade aan het milieu en de uitstoot van broeikasgassen
zijn voor niets geweest. Daar komt nog bij dat tegen 2050 de wereldbevolking
gegroeid zal zijn tot 9 miljard, en die zullen allemaal moeten eten. Voedselverlies en -verspilling aanpakken is dus een must.
Voedselverspilling is een uitwas van ons huidige voedselsysteem. Dat wordt gedreven
door schaalvergroting, industrialisering, wereldwijde competitie en winst. Het houdt
geen rekening met recht op voedsel en duurzame ontwikkeling.
Het voedselverlies en de voedselverspilling in Noord en Zuid kunnen dus maar verminderen als de aanpak deel uitmaakt van de overgang naar een rechtvaardiger en duurzamer voedselsysteem. Voedselverlies en -verspilling mogen daarbij niet aangezien
worden als een geïsoleerd technisch probleem dat met slimme technieken en handige
weetjes opgelost kan worden.

11.11.11 herbevestigt dus de twaalf eisen uit het
basisdossier ‘Recht op voedsel’ van 2013 [11 2013]:
1. Ruim de obstakels op!

2. Versterk beloftevolle praktijken!

1. Voedselspeculatie moet verdwijnen:
transparantie en regulering van financiële
markten

1. Ontwikkel en ondersteun agro-ecologische praktijken: minder afhankelijk van
niet-hernieuwbare hulpbronnen

2. Landbouwgewassen dienen in de eerste
plaats om op te eten: niet voor biobrandstoffen

2. Investeer in lokale duurzame landbouw:
steun familiale landbouwers en hun organisaties

3. Toegang tot land en water is verzekerd

3. Voer sociale beschermingsmechanismen
in

4. Een ambitieus klimaatbeleid erkent de rol
van duurzame landbouw
5. Een rechtvaardig en democratisch handelsbeleid: daarin krijgen ontwikkelingslanden de beleidsruimte voor duurzame
landbouw en de garantie van het recht op
voedsel

4. Stimuleer duurzame consumptie
5. Stop de verspilling
6. Ontwikkel een duurzaam en solidair landbouwbeleid bij ons

6. De enorme machtsconcentratie is nefast:
herverdeel de macht in de voedselketen
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Dit jaar focust 11.11.11 in zijn campagne op voedselverspilling. Zo dragen
we bij tot de bewustmaking hierover. We roepen ook op tot meer samenwerking en overeenstemming in de voedselketen om voedselverkwisting
aan te pakken, en dringen aan op afdwingbare beleidsmaatregelen.
We schuiven vier eisen voor politici naar voren:

1. Meer transparantie en duidelijkheid
scheppen
Ondanks de gepubliceerde rapporten is er nog
steeds veel onduidelijkheid over de hoeveelheden voedsel die iedere schakel in de voedselketen verspilt. Dat belet de uitwerking van efficiente plannen van aanpak. Er is dus nood aan
meting, registratie en rapportage op alle niveaus
van de keten.
2. Duidelijke afspraken maken en doen
naleven
Op basis van de gemeten gegevens moet de
voedingssector samen met de overheid efficiënte
plannen van aanpak opmaken, met duidelijke
afspraken over realistische en precieze preventiedoelstellingen. De overheid moet erop toezien
dat de betrokken spelers uit de voedselketen
de gemaakte afspraken ook effectief naleven.
Verspilling moet duurder gemaakt worden met
taksen of boetes.

3. Oneerlijke handelspraktijken stoppen
Sterke spelers in de voedselketen misbruiken
hun machtspositie om risico’s af te wentelen op
zwakkere spelers. Daardoor krijgen voedselproducenten vaak af te rekenen met plots verlaagde
prijzen en afzeggingen van bestellingen. Ze verdienen dan minder en blijven met hun producten
zitten, wat leidt tot voedselverspilling. Bindende
en afdwingbare gedragscodes moeten deze
oneerlijke handelspraktijken aan banden leggen.
Dit systeem moet ook gelden ten aanzien van
toeleveranciers uit het Zuiden.
4. Geen voedsel weggooien omwille van het
uitzicht
Jaarlijks wordt heel wat voedsel weggegooid
omdat het niet mooi is. Door strakke normen
voor het uitzicht van groenten en fruit, al dan niet
met de verplichting om de afgekeurde producten
effectief weg te werpen, belandt perfect eetbaar
voedsel in de vuilnisbak. Deze ‘cosmetische’
voorschriften moeten afgeschaft worden.

11.11.11 pleit voor afdwingbare
preventiedoelstellingen
en gedragscodes om
voedselverspilling en
oneerlijke handelspraktijken
in de voedselketen aan
te pakken.
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