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Afkortingen

AG Aankoopgroepen (of groepsaankopen)

BRC British Retail Consortium  

DALYs disability adjusted life years

EU Europese Unie

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FCA Feed Chain Alliance, voordien GMP genaamd

FEAD Fund for European Aid to the Most Deprived - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 

FEBA Fédération Européenne des Banques Alimentaires - Europese federatie van voedselbanken 

GMP good manufacturing practices

GRI Global Reporting Initiative

HACCP hazard analysis of critical control points

HGR Hoge Gezondheidsraad

IFS International Featured Standards

ISO International Standards Organisation

LCA Life cycle assessment; levenscyclusanalyse

MVDS Maatschappelijk Verantwoordelijke DiervoederStromen

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

NGO niet-gouvernementele organisatie

OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

SciCom Wetenschappelijk Comité

TBL Triple Bottom Line 

TGT “te gebruiken tot”, d.w.z. de uiterste consumptiedatum. Deze datum wordt aangebracht op zeer 

bederfelijke levensmiddelen met het oog op het garanderen van de veiligheid van het product. 

Voorbij deze datum mogen dergelijke producten niet meer verdeeld worden en ook niet meer worden 

geconsumeerd omwille van mogelijke risico’s voor de gezondheid van de consument.

THT “ten minste houdbaar tot“, d.w.z. de datum van minimale houdbaarheid. Deze datum heeft vooral te maken 

met kwaliteit en wordt vermeld op microbiologisch minder kwetsbare producten waarbij dus minder snel 

een risico voor de gezondheid van de consument zal optreden. Tot die datum waarborgt de fabrikant een 

veilig én kwalitatief product. Na die datum is die kwaliteitsgarantie er niet meer, maar dit betekent echter 

niet dat er een gevaar is voor de volksgezondheid.

WAAS Waalse agroalimentair systeem 

WCED World Commission on Environment and Development
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Voorwoord

“Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen” is het onderwerp van dit 12e symposium van het Wetenschappelijk 

Comité (SciCom) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het FAVV dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft over de 

risicobeoordeling en het risicobeheer in de voedselketen, dieren- en plantengezondheid inbegrepen. Advies wordt uitgebracht 

op vraag van de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen 

initiatief.

Een “duurzame voedselketen” is een ruim begrip en kent een brede invulling. Alle stappen van de voedselketen zijn betrokken, 

van riek tot vork. Een belangrijk aspect van deze benadering van duurzaamheid, is het behoud van voedselveiligheid op haar 

hoogste niveau, wat de keuze van het thema van het symposium verklaart. Het doel van dit symposium is namelijk om na te 

gaan in welke mate initiatieven voor het verhogen van de duurzaamheid binnen de voedselketen in conflict komen met het 

huidig voedselveiligheidsbeleid.

In het eerste deel wordt het spanningsveld tussen een duurzame voedselketen en voedselveiligheid aan de hand van een 

aantal concrete voorbeelden toegelicht. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de mogelijke onduidelijkheden 

of knelpunten en opportuniteiten rond voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen, die aan bod kwamen tijdens de 

workshops in open dialoog met de verschillende stakeholders van de voedselketen.

Tot slot wens ik mijn collega’s Mieke Uyttendaele (UGent), Antoine Clinquart (ULiège), Lieven De Zutter (UGent), Lieve Herman 

(ILVO), Marie-Louise Scippo (ULiège) en Marianne Sindic (ULiège-GxABT), de leden van het Wetenschappelijk Comité, en 

Liesbeth Jacxsens van de Universiteit Gent, evenals Xavier Van Huffel, directeur, en Wendie Claeys, expert, van de Stafdirectie 

voor risicobeoordeling, van harte te bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de wetenschappelijke organisatie 

van dit symposium. Deze waardering wordt uitgebreid tot het management van het Agentschap en de Stafdirectie van 

risicobeoordeling voor het verstrekken van de nodige ondersteuning in tijd en financiële middelen.

Ik wens u een informatieve lectuur.

  

Prof. Etienne Thiry,

Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité

 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
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Definitie van een “Duurzame voedselketen” en relatie tot 
voedselveiligheid

Mieke UYTTENDAELE 

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit

Lid Wetenschappelijk Comité (SciCom) FAVV

Prof. Mieke Uyttendaele (1969) heeft een diploma van Ingenieur in de 

Scheikunde en Landbouwindustrieën (1992) en behaalde haar doctoraat in de 

Toegepaste Biologische Wetenschappen (1996) aan de Universiteit Gent, België. 

Ze nam vervolgens een onderzoekscarrière op als postdoctoraal navorser van 

het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (het huidige 

FWO-Vlaanderen). Sinds 2004 is zij hoogleraar in het domein van Microbiële 

Analyse van Levensmiddelen en Voedselveiligheid aan de Faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

1 Inleiding

Duurzaamheid is een breed en complex containerbegrip. Iedere consument, onderneming en organisatie geeft er 

een eigen invulling aan. Gemakshalve wordt duurzame voeding ook wel aangeduid als ‘goed voor jezelf (gezonde en 

evenwichtige voeding) en goed voor het milieu (beperken van de ecologische voetafdruk)’, maar duurzaamheid is een 

ruime term die op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd kan worden. Bij de opzet van een duurzaamheidsrapport 

wordt vaak verwezen naar “GRI indicatoren”, ontwikkeld door het Global Reporting Initiative (GRI), om duurzaamheid 

in kaart te brengen en de status, prioriteiten en trends in duurzaamheid van een product of productieproces te 

inventariseren of op te volgen. Hierbij wordt o.a. verwezen naar energie- of waterverbruik, verpakking, afvalverwerking, 

voedselkilometers, etc. Tevens is er een evolutie naar certificeringsystemen en keurmerken die gehanteerd worden 

om (aspecten van) duurzaamheid te claimen, terwijl wetenschappelijk ook meetinstrumenten ontwikkeld worden op 

basis van levenscyclusanalyse waarbij het hele proces van productie tot en met finale afvalverwerking in beschouwing 

wordt genomen in de berekening van een ‘voetafdruk’. Het is hierbij de bedoeling dat de terminologie rond ‘duurzame’ 

voedselketen gekaderd wordt, een overzicht wordt gegeven van welke meetinstrumenten er zijn en hoe en waar bij de 

invulling van duurzaamheid er al dan niet ook aspecten van voedselveiligheid en voedselveiligheidsbeheersystemen aan 

bod komen. 
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2 Defi nities 

2.1. Duurzaamheid

In 1987 definieerde het Brundtland rapport duurzame ontwikkeling als “ontwikkeling die voorziet in de behoeften 

van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 

in gevaar te brengen” (WCED, 1987). Dit rapport werd geschreven door de World Commission on Environment and 

Development (WCED), dat opgericht werd door de Verenigde Naties. Het concept “duurzaamheid” werd uit bovenstaande 

definitie afgeleid. In de praktijk wordt duurzaamheid vaak omschreven volgens de Triple Bottom Line (TBL) met de 3 Ps: 

Profit, People, Planet. Deze zienswijze stamt af van een boekhoudkundige methode waarvan de zuiver economische 

aanpak (profit) werd uitgebreid met sociale (people) en ecologische (planet) perspectieven door John Elkington 

(Elkington, 1994). Intussen is er echter meer en meer aanhang voor het ‘genestelde’ model. Hier staat de economie (het 

middel) vooral ten dienste van het sociale, namelijk een rechtvaardige samenleving (het doel), rekening houdend met 

ecologische grenzen (randvoorwaarden). Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1.

   

Environment

Society

Economy

Planet

People

SUSTAINABILITY

Profit

Figuur 1. Concepten voor een definitie van duurzaamheid

  Het ‘triple P’-model      Het ‘genestelde’ model
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2.2. Duurzame voeding

Omwille van zijn brede en complexe karakter, wordt duurzame voeding op verschillende manieren gedefinieerd en 

geïnterpreteerd. De volgende definitie voor “duurzame voeding” wordt voorgesteld:

“Gebruik van voedselproducten en –voorzieningen die voorzien in alle nutritionele noden in overeenstemming met 

persoonlijke smaak en keuze, die tegelijk het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, afval en dierlijk lijden over 

de hele levenscyclus van deze producten/diensten minimaliseren en de noden en rechten van alle huidige mensen en 

toekomstige generaties respecteert.”

Deze definitie is gebaseerd op de definitie voor duurzame consumptie opgesteld door de “Oslo Roundtable on 

Sustainable Production and Consumption” in 1994: (1)  

“The use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimising the use 

of natural resources, toxic materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardise the 

needs of future generations.”

3 Hoe meten we het?

3.1. GRI indicatoren 

Stakeholdersdialogen en vragenlijsten worden regelmatig aangewend om prioriteiten te stellen en deze aspecten van 

duurzaamheid naar voor te schuiven waar vanuit de organisatie of vanuit de klanten het meeste draagvlak voor bestaat, 

om dan in eerste instantie op die aspecten te focussen om te ‘verduurzamen’. Dergelijke kwalitatieve aanpak is dus vooral 

nuttig om speerpunten te definiëren door respectievelijk de hoogste prioriteit toe te kennen aan bepaalde aspecten of 

indicatoren naargelang de waarde-beoordeling en steun vanuit de verschillende stakeholders.

Om deze kwalitatieve aanpak verder te ondersteunen en om de status van de duurzaamheid van hun organisatie 

of processen te meten, te beheren en/of te verbeteren, wordt bij de opzet van een duurzaamheidsrapport ook vaak 

verwezen naar de “GRI indicatoren”. Dit is een gestandaardiseerde lijst met algemene duurzaamheidsindicatoren 

ontwikkeld door het “Global Reporting Initiative (GRI)”, een vereniging zonder winstoogmerk die naar een duurzame 

wereldeconomie streeft door ondersteuning te bieden in de duurzaamheidsrapportering (www.globalreporting.org). Op 

die manier wordt de duurzaamheid in kaart gebracht. Door het periodiek herhalen van de indicatorenmeting wordt de 

trend in duurzaamheid enigszins kwantificeerbaar opgevolgd en eventueel vergeleken met vastgelegde doelen. 

(1) http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html

17
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3.2. Levenscyclus denken en analyse (Life cycle assessment, LCA)

Duurzaamheidsanalyse evolueert echter meer en meer naar een holistische benadering. Dit is een businessmodel dat 

als doel heeft producten te ontwikkelen die veilig en gezond zijn voor mens en milieu, en herbruikbaar of afbreekbaar 

zijn. Het neemt het hele proces van productie tot en met finale afvalverwerking in beschouwing. Een gepaste methode 

hiertoe is levenscyclusanalyse (LCA). Bij levenscyclusanalyse wordt de milieu-impact van (voedings-)producten van de 

productie tot en met de finale afvalverwerking van het product in beschouwing genomen, dus over de hele ‘levenscyclus’ 

van een product. De klassieke LCA methode focust op het ecologisch aspect (planet) van duurzaamheid, m.a.w. het 

bepaalt de milieu-impact van de levenscyclus van het product. Er bestaan verschillende varianten van LCA, waarbij 

verschillende soorten milieuaspecten in rekening worden gebracht. 

Voetafdrukberekeningen kunnen gezien worden als een manier om de impact van de grondstoffen en emissies uit 

te drukken binnen een LCA. De eenvoudige voetafdrukken focussen op één aspect of element, bv. waterverbruik in 

de watervoetafdruk en broeikasgassen in de koolstofvoetafdruk. De ecologische voetafdruk is de meest complexe 

voetafdruk, waarbij de totale milieu-impact uitgedrukt wordt in de hoeveelheid landoppervlak nodig om alle biologische 

grondstoffen te voorzien voor de productie van een product, inclusief de hoeveelheid landoppervlak nodig om de CO2 

emissies weer op te laten nemen door groeiende planten. 

Recent worden binnen LCA ook toenemend andere uitkomsten dan milieu-impact berekend, zoals bv. impact op de 

menselijke gezondheid (uitgedrukt in ‘disability adjusted life years’ of DALYs). Een DALY is een indicator die het aantal 

gezonde levensjaren dat een populatie verliest door ziekte, meet. DALYs zijn oorspronkelijk ontwikkeld met als doel een 

consistente en globale vergelijking van de ziektelast in verschillende werelddelen of landen te maken. In functie hiervan 

zijn ziektebeelden en gezondheidseffecten door expertenpanels gewogen en voorzien van een score. Later zijn deze 

scores uitgebreid en toegepast op milieu gerelateerde impacts. In verband met milieu-impact ligt de focus vooral op 

het effect van fijn stof, ozon en polluenten (chemische componenten zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

of zware metalen, etc.). Vaak zijn die DALY’s onderhevig aan grote onzekerheid en is meer toxicologisch en medisch 

onderzoek nodig, als voorbereiding op het (beter) kwantificeren van gezondheidseffecten in een LCA studie (Buekers et 

al., 2012).

Een ‘voetafdruk’ heeft een eerder negatieve connotatie. Recent werd een ander concept, namelijk van een ‘handafdruk’ 

geïntroduceerd. Het principe van een ‘handafdruk’ werd voorgesteld door Gregory Norris van de Harvard School of Public 

Health en houdt tevens rekening met positieve bijdragen aan het milieu of gezondheid en welzijn, en laat zien in welke 

opzichten bepaalde activiteiten van een productieproces ook mogelijks zorgen voor verbetering. Op vlak van duurzame 

voeding, kan verpakking bijvoorbeeld enerzijds een ecologische voetafdruk hebben, maar anderzijds ook zorgen voor 

een verlengde houdbaarheid en minder voedselverliezen. Sommige cultuursociologische aspecten van bepaalde 

levensmiddelen of voedingspatronen kunnen mee opgenomen worden in de balans, of het effect van een ecologische 

voetafdruk kan ten opzicht van economische opportuniteiten (jobcreatie, export) geëvalueerd worden. Het aspect 

‘voetafdruk’ versus ‘handafdruk’ zal zeker in komende jaren nog verder aan bod komen, vooral op beleidsniveau, waarbij 

positieve en negatieve impacten van het ‘verduurzamen’ (ook in de voedselketen) tegen elkaar afgewogen worden.

17
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3.3. Certificering en keurmerken

Er bestaan vele internationale standaarden, uitgevaardigd door de International Standards Organisation (www.ISO.org), 

die richtlijnen met specificaties bieden om te zorgen dat materialen, producten, processen en diensten voldoen aan hun 

vooropgestelde doel of toepassing. Conformiteit met (ISO) standaarden wordt meestal aangetoond door externe audits 

en certificering.

ISO management systeem standaarden bieden een model management systeem om te volgen. Deze gaan van 

algemeen, bv. kwaliteitsmanagement (ISO 9000 reeks), voedselveiligheid (ISO 22000 reeks), energie management 

(ISO 50001:2011), milieu management (ISO 14000 reeks), sociale verantwoordelijkheid (ISO 26000:2010) en 

arbeidsomstandigheden (ISO 45001) tot meer specifiek, bv. duurzame evenementorganisatie (ISO 20121:2012). 

Richtlijnen voor het uitvoeren van LCA en voetafdrukberekeningen zijn ook voorhanden binnen de ISO 14000 reeks, 

namelijk ISO/TS 14048:2002, ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 en ISO 14046:2014.

Gekende standaarden voor de certificering van een kwaliteitszorgsysteem zoals British Retail Consortium (BRC), 

International Featured Standards (IFS) en GlobalGAP, integreren in toenemende mate ook sociale aspecten zoals 

de verantwoordelijkheid en toewijding van het hoger management en de training en veiligheid van het personeel. 

GlobalGAP heeft ook oog voor ecologische aspecten zoals biodiversiteit, bodembeheer en verantwoord gebruik van 

water, energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vrijwillige verbintenis van ondernemingen om te streven 

naar continue verduurzaming op economisch, ecologisch en sociaal vlak, en dit op een geïntegreerde manier in de 

gehele bedrijfsvoering. Het MVO certificaat en de prestatieladder met 5 niveaus worden gebruikt om het proces van 

duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar te maken. Er bestaat ook Cradle to Cradle (dus recyclage) product 

certificering, waarbij een toxicologische analyse van alle toegepaste materialen in het eindproduct wordt gemaakt 

en het productieproces wordt geëvalueerd naar toepassing van hernieuwbare energie, watergebruik en sociale 

verantwoordelijkheid.

Voedingsproducten kunnen ook gecertificeerd worden met allerhande (duurzaamheids)keurmerken, die onderling 

sterk verschillen in het aantal en de soort criteria waarvoor ze staan. In het Bio-ingenieurs Seminarproject, uitgevoerd in 

het academiejaar 2012-2013, werd hieromtrent informatie verzameld en werd aangetoond dat de gehanteerde criteria 

voor de in België toegepaste keurmerken in te delen zijn in vijf categorieën, namelijk (i) herkomst (authenticiteit) en 

kwaliteit, (ii) ecologie (natuur en milieu), (iii) eerlijke handel, (iv) dierenwelzijn en (v) gezondheid (Boone et al., 2013). 

Een ideaal duurzaamheidskeurmerk combineert uiteraard criteria uit alle categorieën om zoveel mogelijk aspecten van 

duurzaamheid te dekken. 

De beoordeling van levensmiddelen of levensmiddelenbedrijven op basis van certificering en keurmerken heeft voor- en 

nadelen. Certificatie conform ISO standaarden of het gebruik van andere keurmerken geven wel houvast en maken het 

(gemakkelijk) aantoonbaar of een product of proces al dan niet bepaalde aspecten van duurzaamheid (in zekere mate) 

respecteert of aftoetst ten opzicht van gestelde minimumstandaarden of criteria. Echter, het verkrijgen van dergelijke 

http://www.ISO.org
https://www.iso.org/standard/51297.html
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://www.iso.org/standard/54552.html
https://www.iso.org/standard/29872.html
https://www.iso.org/standard/37456.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/43263.html
https://brc.org.uk/
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/
http://www.globalgap.org/uk_en/
https://www.mvovlaanderen.be/
http://www.mvoprestatieladder.nl/
http://www.c2cplatform.be/
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certificaten en keurmerken zorgt voor bijkomende administratieve lasten en vereist ook financiële inspanningen die niet 

altijd haalbaar zijn voor kleine zelfstandige boeren of ondernemers. Duurzaamheid is veel minder tot zelfs onzichtbaar 

bij deze kleinere bedrijven. Maar dit wijst niet altijd op de afwezigheid ervan. Vaak hebben deze ondernemers gewoon 

minder middelen om te besteden aan certificering, om systematische formele duurzaamheidsrapportering uit te voeren 

en om erover te communiceren. Er dient dan ook vermeden te worden dat het ‘systeem’ van certificering, keurmerken 

of duurzaamheidsrapportering niet te dominant wordt of dominant naar voor geschoven wordt als enig middel om 

duurzaamheid(streven) te meten of aan te tonen. 

4 Hoe kadert voedselveiligheid nu binnen duurzaamheid ?

Bij duurzame voeding komt vaak de relatie voeding en gezondheid naar boven. Het zijn echter vaak  de nutritionele 

aspecten van voeding die deel uitmaken van het debat rond het aspect ‘gezondheid’ binnen ‘duurzaamheid’ en 

niet zozeer de chemische, biologische of fysische gevaren die betrokken zijn bij voedselveiligheid en dus ook 

(volks)gezondheid. Internationale consensus over de precieze definitie van een gezond dieet is niet zo evident. In 

België wordt uitgegaan van de voedingsaanbevelingen voor België die sinds 1997 worden gegeven door de Hoge 

Gezondheidsraad op basis van nieuwe inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek. Het laatste advies dateert 

van september 2016 (HGR, 2016). Deze aanbevelingen zijn echter gericht op een volledig eetpatroon, en er bestaat 

momenteel geen wetenschappelijke consensus omtrent concrete normen en grenzen voor nutriëntenopname voor een 

gezonde ‘maaltijd’ of hoe dit te definiëren voor een ‘product’ binnen een dieet. 

De productverantwoordelijkheid door een producent/aanbieder van levensmiddelen of maaltijden ten opzichte van 

de gebruiker/consument is tevens iets wat als ‘sociaal duurzaam’ gezien kan worden. Productverantwoordelijkheid kan 

diverse aspecten inhouden, zowel wat betreft voedselveiligheid in sensu strictu, alsook het streven naar klanttevredenheid 

(aanbod en sensorische kwaliteit). Een oud zeer bijvoorbeeld, zijn de houdbaarheidsdata op verpakkingen, waarbij een  

stringente aanpak rond het garanderen van de algemene voedselveiligheid en voedselkwaliteit in evenwicht geplaatst 

moet worden met de individuele verantwoordelijkheid door de gebruiker en voedselverspilling. Ook transparante 

communicatie omtrent productieproces, bewaaromstandigheden, herkomst van ingrediënten of inpassen van het 

product binnen een gezond voedingspatroon kunnen gezien worden als onderdeel van productverantwoordelijkheid. 

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat voedselveiligheid vaak niet echt besproken of ter discussie staat binnen het debat 

rond een ‘duurzame productieketen’. Voedselveiligheid wordt eigenlijk eerder gezien als een basisvereiste. De recente 

historiek van een veilige voedselketen maakt wel dat door de inspanningen die gevergd worden met betrekking tot 

de implementatie van voedselveiligheidsbeheerssystemen, de basisprincipes van voedselhygiëne of de originele 

onderbouwing van regelgeving en normen voor het garanderen van een veilige voedselketen soms uit het oog 

worden verloren bij de introductie van nieuwe of gewijzigde productieprocessen. Het is maatschappelijk ruim aanvaard 

dat voedselveiligheid moet geborgd worden via respect voor de wettelijke vereisten (Belgische & EU wetgeving) 
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die van toepassing zijn. Aldus gaat voedselveiligheid boven duurzaamheid.  Toch staan het ‘verduurzamen’ van 

productiesystemen, het vermijden van voedselverspilling en voedselveiligheid wel eens op gespannen voet.
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1 Inleiding

Een duurzame voedselproductie omvat een complex geheel aan aandachtspunten gaande van een beperking van 

de impact op het milieu tot het aanbieden van een economisch fair en betaalbaar product, dat ook socio-cultureel 

aanvaardbaar, voedzaam en gezond is. In deze waaier van aandachtspunten neemt voedselveiligheid een bijzondere 

positie in. Voedselveiligheid is zo essentieel dat we dit best kunnen omschrijven met de woorden ‘Food which is not safe 

is not food’. Het is dan ook begrijpelijk dat jarenlang de belangrijkste maatschappelijke focus op voedselveiligheid gericht 

was, wat heeft geleid tot een uitgebreid wetgevend kader. We kunnen met fierheid vaststellen dat we in onze Europese 

regio een hoge standaard inzake voedselveiligheid hebben bereikt. Het huidig maatschappelijk kader noopt ons echter 

tot een duurzame voedselproductie waar voedselveiligheid dient in evenwicht geplaatst te worden met de hierboven 

aangehaalde bredere maatschappelijke aandachtspunten. Dit vergt de attentie van regulatoren en voedingsbedrijven. 

Hierbij staan zij voor de uitdaging om de huidige voedselveiligheidseisen in het nieuwe referentiekader in te passen. 

De uitdaging waarvoor we staan wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden, onder andere vanuit de 

ervaringen van het Wetenschappelijk Comité (SciCom) van het FAVV. Andere ervaringen en invalshoeken worden door de 

deelnemers van het symposium in de workshop sessies aangebracht (zie Deel 2, workshops).
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De voorbeelden worden gestructureerd volgens de volgende onderwerpen: 

1. Vervanging van vlees door alternatieve eiwitbronnen

2. Optimaal gebruik van biomassa met een valorisatie van reststromen

3. Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

4. Behoud van smaak en nutriënten in het kader van een evenwichtige voedingspatroon

Voor elk van deze onderwerpen werden bij de bedrijven voor de implementatie van innovatieve concepten in het kader 

van duurzaamheid knelpunten geïdentificeerd met betrekking tot voedselveiligheid. Voorbeelden zullen illustreren dat in 

vele gevallen een risico-evaluatie essentieel is om tot een aanvaardbare oplossing te komen. In andere gevallen stelt zich 

de vraag of een aanpassing van het controlerend referentiekader (o.a. wetgevend kader) inzake voedselveiligheid dient 

aangepast te worden. 

2 Voorbeelden van knelpunten bij de implementatie van innovatieve 
concepten in het kader van duurzaamheid

2.1. Vervanging van vlees door alternatieve eiwitbronnen

De consumptie van insecten

Sedert enkele jaren worden we geconfronteerd met initiatieven vanuit de bedrijven om insecten als alternatieve 

eiwitbron te introduceren. Tot voor de publicatie van de novel food wetgeving ontbrak binnen Europa een eensluidend 

wetgevend kader. In België werden er door het FAVV een beperkt aantal insectensoorten gedoogd op de markt en dit op 

basis van een veiligheidsevaluatie uitgevoerd door de Hoge Gezondheidsraad in samenwerking met het SciCom. 

Volgende essentiële elementen werden in de risico-evaluatie geïdentificeerd: 1) de garantie van voedselveilig 

(pathogeenvrij en schimmelvrij) voeder en 2) de noodzaak tot verhitting van het eindproduct gezien de hoge 

microbiologische belasting door de aanwezigheid van de darminhoud van de insecten in het voedingsproduct. Op basis 

van deze risico-evaluatie kan de groei van insecten op een niet gecontroleerde afvalbron als onaanvaardbaar worden 

bestempeld, hoewel dit vanuit duurzaamheidsstandpunt frequent wordt aangeprezen (SciCom, 2014). 

Mycoproteïnen 

Mycoproteïnen worden op de markt gecommercialiseerd (bv. onder de merknaam Quorn) als vlees-vrije eiwitbron. 

Omdat dit product vóór 1997 op de markt was, is het niet onderworpen aan de novel food wetgeving. Toch heeft het een 

beperkte ‘history of safety’ en werd er een risico-evaluatie uitgevoerd. Het mycoproteïne wordt geproduceerd door een 

schimmelstam behorende tot het species Fusarium venenatum. Onder bepaalde condities is deze schimmel in staat om 

mycotoxines te produceren. Het productieproces voor het bekomen van eetbare biomassa wordt zo afgesteld dat deze 
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mycotoxineproductie niet plaats vindt, en tijdens de productie wordt elke 6 u. een batch getest op de afwezigheid van 

deze componenten. De vraag stelt zich of verdere borging nodig zou zijn, bv. voor mogelijk toxische metabolieten die 

momenteel niet worden getest. 

Extended meat products 

Zowel in het licht van een evenwichtig voedingspatroon als vanuit het oogpunt van een milieuvriendelijke consumptie 

is er een stijgende interesse vanuit de vleesverwerkende industrie om producten op de markt te brengen waar een 

gedeelte van de dierlijke eiwitten vervangen wordt door plantaardige (eventueel plantaardige reststromen). Deze 

producten worden ‘extended meat products’ genoemd. De vraag stelt zich hoe de productie van deze ‘gemengde 

levensmiddelen’ wordt opgenomen in het huidig kader van autocontrole. Vallen deze onder twee verschillende 

autocontrolegidsen? Wat met mogelijke gecombineerde risico’s? Welke veiligheidseisen dienen gesteld te worden aan de 

plantaardige reststromen die eventueel worden gebruikt? 

2.2. Optimaal gebruik biomassa

Abrikozenpitten 

Pitten van abrikozen vormen een reststroom en worden momenteel aangewend 1) als therapeutisch middel tegen kanker 

op basis van veronderstelde positieve effecten en 2) als bijmenging in marsepein. Recent werden humane gevallen van 

blauwzuurvergiftiging vastgesteld na consumptie van abrikozenpitten. Diverse risico-evaluaties werden hieromtrent 

gepubliceerd (EFSA, 2016; BfR, 2015; SciCom, 2016). 

Verpakking op basis van reststromen 

Enerzijds wordt vanuit duurzaamheidsstandpunt gestreefd naar een reductie van verpakkingsmateriaal, anderzijds is 

verpakking essentieel in het kader van een verlengde houdbaarheid van levensmiddelen wat tevens voedselverliezen 

reduceert. Een mogelijke oplossing wordt gezocht in het ontwikkelen van verpakkingsmateriaal op basis van restromen 

zoals bv. kartonnen dozen op basis van tomatenstengels. Onderzoek loopt omtrent verpakkingsmateriaal op basis van 

o.a. wei, tarwe, stro, waswater van olijven, perskoek van olijven (project ECOBIOCAP, FP7). Ook hier is er nood aan een 

risico-evaluatie bij gebruik.

Keuze tussen vernietiging en reprocessing bij calamiteiten tijdens het productieproces

Wanneer er tijdens het productieproces calamiteiten optreden, stelt zich dikwijls de vraag of het product dat in productie 

was dient vernietigd te worden of daarentegen opnieuw een verwerkingsproces kan ondergaan. In een advies van het 

SciCom werd gesteld dat ‘case by case’ een risico-evaluatie dient uitgevoerd te worden met als parameter de mogelijke 

microbiologische groei van pathogenen in functie van de actuele omstandigheden van tijd en temperatuur (SciCom, 
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2015a). Hierbij verdient de mogelijke aanwezigheid van bacteriële pathogene sporen (bv. Bacillus cereus of Clostridium 

difficile) speciale aandacht. Bacteriële sporen zijn in vergelijking met vegetatieve cellen resistenter aan de gehanteerde 

procescondities en zijn bovendien in staat te ontkiemen bij onvoldoende eliminatie, met als gevolg dat ze verder kunnen 

uitgroeien bij bewaring. ‘Case by case’ stelt zich de vraag welke verwerking mogelijk is. Gezien de vereiste voor een 

relatief snelle beslissing binnen de productie-omgeving is dit geen eenvoudige opdracht voor een bedrijf. Hoe kan dit 

worden gerealiseerd in de praktijk?

 

Voedselbanken vanuit het standpunt van donoren – Hoever kan men gaan in relatie tot houdbaarheid?

De schenking aan voedselbanken vanuit de distributiesector zou sterk gestimuleerd worden indien het mogelijk zou zijn 

om de producten te schenken op het einde van de dag dat de houdbaarheid verloopt. Hoe kan dit worden gerealiseerd 

met behoud van de voedselveiligheid? Vuistregels werden vastgesteld met speciale aandacht voor microbiologisch 

bederfbare producten (SciCom, 2015b).

Centrifugeslib bij productie melk – Valoriseren als diervoeder met respect voor de wetgeving?

De Verordening (EU) 142/2011 geeft twee mogelijke condities van verhitting die het product moet ondergaan om als 

diervoeder te mogen worden gebruikt (30 min. 80°C of 60 min. 70°C). Voor de eliminatie van de belangrijkste pathogenen 

in het centrifugeslib zijn beide condities niet equivalent. De industrie vraagt alternatieve tijd/temperatuur combinaties 

die dichter aanleunen bij de gangbare processingspraktijk van een zuivelbedrijf. Risico-evaluatie moet condities 

vastleggen met ten minste dezelfde garanties voor de dierengezondheid als de wetgevende parameters (die niet 

equivalent zijn). Hoe te realiseren (SciCom, 2015c)? 

2.3. Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Gebruik van “schoon” water i.p.v. drinkbaar water – Parameters van de richtlijn m.b.t. voor menselijke consumptie 

bestemd water alle even relevant?

Het SciCom ontving diverse aanvragen tot risico-evaluatie omtrent het gebruik van “niet-drinkbaar” water in bedrijven. 

Voor dit gebruik wordt de term “schoon water” gehanteerd indien via een risico-evaluatie kan aangetoond worden dat 

het geen micro-organismen of schadelijke stoffen bevat in een hoeveelheid die direct of indirect invloed kan hebben op 

de gezondheidskwaliteit van de levensmiddelen (SciCom 2010, 2009 a, b & c, 2008; & 2004).
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2.4. Behoud van smaak en nutriënten in het kader van een evenwichtige voedingspatroon

Ei of gepasteuriseerde eiproducten? – Wat met gevoelige bevolkingsgroepen zoals in rusthuizen of 

kinderdagverblijven?

Schaaleieren kunnen inwendig besmet zijn met Salmonella Enteritidis meestal via horizontale overdracht tijdens de 

vorming van het ei. Indien deze eieren niet gekoeld bewaard worden kan Salmonella doorgroeien tot aantallen die bij de 

consumptie van een rauw of onvoldoende verhit ei (bv. in mayonaise, chocomousse) salmonellose kunnen veroorzaken. 

In diverse autocontrolegidsen werd de vraag gesteld of men over dient te gaan tot het gebruik van gepasteuriseerde 

eiproducten aangeleverd door de voedingsindustrie, en dit speciaal voor gevoelige bevolkingsgroepen zoals ouderlingen 

en kleine kinderen. Maar wat met een zachtgekookt ei in een rusthuis? Hoe verzoen je hier de voedselveiligheid met 

het socio-culturele aspect van onze eetcultuur en de noodzaak om via smaakvolle voeding ouderlingen voldoende 

nutriënten aan te bieden? 

Minimale processing – Hoe produceren met behoud voedselveiligheidsstandaard?

De laatste jaren groeit de vraag van de consument naar minimaal verwerkte producten. Dit voornamelijk omwille van 

de smaak en het maximaal behoud van voedingsstoffen. Een bijkomend voordeel van minimale verwerking is een 

geringere input van energie. Er wordt de vraag gesteld hoe op een verantwoorde wijze minimaal verwerkte producten 

kunnen worden bereid. Hierbij denken we aan rauwe melk, rauwmelkse producten, niet verhitte fruitsappen, etc. (Claeys 

et al., 2013; SciCom, 2015d, 2013 & 2011; Verraes et al., 2015 & 2014). Op basis van een risico-baten-evaluatie kan een 

bedrijf oordelen of een dergelijke verwerking mogelijk is en welke vereisten dit stelt aan zijn bedrijfsvoering. Ook kan de 

maatschappij beslissen om kwetsbare bevolkingsgroepen te waarschuwen voor bepaalde producten. 

Nieuwe formuleringen in het kader van een evenwichtige voeding

In het kader van een evenwichtige voeding worden heel wat voedingsmiddelen aan nieuwe formuleringen onderworpen 

met bv. een verlaagd zoutgehalte, een vervanging van NaCl door KCl, een vermindering van toegevoegd nitraat/nitriet. 

Deze nieuwe formuleringen hebben een invloed op de groei van micro-organismen (bederfflora en pathogenen). Met 

het oog op voedselveiligheid is het mogelijks  noodzakelijk om het recept, het verwerkingsproces en/of de houdbaarheid 

van de nieuw geformuleerde levensmiddelen aan te passen. 
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3 Conclusies

De hierboven beschreven voorbeelden illustreren de waaier aan initiatieven vanuit de bedrijven in de 

voedselproductieketen om een evenwicht te vinden tussen een duurzame productie en een hoge standaard aan 

voedselveiligheid. Het illustreert hoe deze materie leeft in onze maatschappij en hoe deze onze bedrijven, de 

regulerende overheid en de wetenschappelijke wereld voor een uitdaging stelt. 

Het uitvoeren van de nodige risico-evaluaties vergt een hoog kennisniveau voor alle betrokken partners. De vraag stelt 

zich hoe dit in de praktijk kan georganiseerd worden voor een sector met zowel grote als kleinere bedrijven en of er 

mogelijks overkoepelende initiatieven nodig zijn. 
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De demarche D’Avenir: een gedeelde, algemene strategie voor een 
duurzamer Waals agroalimentair systeem  

Françoise BODSON  

Wagralim

Françoise Bodson is afgestudeerd in de Politieke Wetenschappen – Internationale 

Relaties (UCL) en in Economie en Rurale Sociologie (GX ABT-ULg / Agro UCL). 

Ze was altijd al geïnteresseerd in het begrijpen van de problemen op de 

kruising van menswetenschappen en biowetenschappen, zoals het geval is bij 

duurzame ontwikkeling. Na verschillende professionele ervaringen (onderzoek, 

studies, agrarische vakbeweging, ...), coördineert ze sinds meer dan twee jaar de 

demarche D’Avenir.

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 
 zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

“Our common future”, Gro Harlem Brundtland, april 1987

De demarche “D’Avenir” zag in april 2014 het levenslicht op initiatief van 4 federaties (BEMEFA, Comeos Wallonië, FEVIA 

Wallonië en de FWA). Gecoördineerd door de concurrentiecluster Wagralim en ondersteund door Wallonië, heeft dit 

project als missie het Waalse agroalimentair systeem te laten evolueren naar meer duurzaamheid en het een gunstige 

toekomst te garanderen.

1 Een sector van de toekomst 

Wallonië is een regio waar de agroalimentaire sector economisch en sociaal gezien zeer belangrijk is en over tal van 

troeven beschikt: zeer vruchtbare gronden, gunstige geografische omstandigheden en klimaat, knowhow, zin voor 

ondernemerschap, zowel bij de landbouwers als op het vlak van verwerking en distributie, doeltreffende ontwikkeling en 

ondersteuning van het onderwijs en de onderzoekscentra. 



28 29

Het Waalse agroalimentair systeem omvat alle actoren, en de relaties tussen deze actoren, die actief zijn in de 

productie en distributie van levensmiddelen in Wallonië en zo bijdragen tot het voldoen aan de voedingsnoden (2) van 

consumenten binnen en buiten dit systeem.   

Het agroalimentair systeem zal echter moeten evolueren indien het met succes een antwoord wil bieden op de 

uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd. De schaarser wordende beschikbare natuurlijke bronnen (grondstoffen, 

energie, water...), klimaatveranderingen, de noodzaak van een nieuwe visie op de relatie stad-platteland, de relaties 

tussen voeding en gezondheid, prijsschommelingen en een verstoord evenwicht tussen de actoren van het systeem zijn 

enkele voorbeelden van deze uitdagingen.

2 Een toekomstvisie  

Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, willen de projectpartners samen het Waalse agroalimentair systeem 

verenigen rond een gedeelde visie : 

In 2025 werkt het Waalse agroalimentair systeem (WAAS) op een steeds meer doeltreffende, inclusieve, rechtvaardige en 

innovatieve manier binnen een geglobaliseerde economie.  

Door aan iedere actor de kans te geven om zijn waarden te ontwikkelen, moet het WAAS samenwerkingsverbanden en 

synergiën toelaten die vrij worden georkestreerd en aangemoedigd tussen de verschillende actoren van het systeem. 

Dankzij tal van complementaire samenwerkingsverbanden evolueren de actoren op structurele wijze samen naar meer 

toegevoegde waarde en diversiteit. Het WAAS versterkt de Waalse socio-economische bedrijfssectoren door invoer en 

uitvoer te integreren.  

Het WAAS ontwikkelt zich op een verantwoordelijke manier en beoogt daartoe een doordacht gebruik van bronnen, 

waarbij de aspiraties en noden van iedereen, alsook het weerstandsvermogen van Wallonië en van de planeet in acht 

worden genomen.    

Iedereen, van consument tot producent, heeft zijn plaats binnen het WAAS, krijgt objectieve erkenning en is trots op zijn 

acties.  

Consumenten van alle categorieën en alle landen appreciëren en kopen producten van het WAAS. Burgers worden zich 

opnieuw bewust van hun voeding en kunnen er opnieuw van genieten. Het WAAS oefent een positieve invloed uit op de 

gezondheid en de levenskwaliteit.  

De evoluties van het WAAS moeten meetbaar zijn. 

Deze visie gaat vergezelt van 4 kernwaarden die als een rode draad doorheen de volledige demarche lopen : 

(2) Het concept “voedingsnoden” dient hier ruim en multidimensionaal te worden opgevat, en verwijst zowel naar de fysiologische (energetische, nutritionele,...) 

noden als naar de noden m.b.t. cultuur, identiteit, het gevoelsleven of zelfs verbondenheid.
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Vooruitgang:  Het Waalse agroalimentair systeem is een groeibodem voor meer welzijn en innovatie voor alle 

stakeholders. 

Vertrouwen: Het luisteren, het respect, het delen en de eerlijkheid in de engagementen laten de actoren van 

het Waalse agroalimentair systeem toe om zich te positioneren en hun waardevoorstel te ontwikkelen dankzij 

samenwerkingsverbanden binnen een doeltreffend en productief netwerk. 

Evenwicht:  Deze term omvat concepten zoals billijkheid, dynamiek, gematigdheid en staat voor de wijze waarop de 

samenwerkingsverbanden worden geconcretiseerd binnen het Waalse agroalimentair systeem, opdat iedereen er zijn 

gading in vindt. 

Openheid:  Het Waalse agroalimentair systeem is allesomvattend, inclusief en open voor alle actoren die het systeem 

willen gebruiken als een hulpmiddel om (hun) welvaart te creëren. 

3 Actoren en een demarche D’Avenir

Om deze uitdaging trachten het hoofd te bieden, zet de demarche D’Avenir in op 2 elementen. Het eerste element is 

de samenwerking tussen de economische actoren in de hele waardeketen (landbouwers, bedrijven, handelaars...) die 

centraal staan in dit project.  Het tweede element is een beroep doen op de knowhow en de initiatieven van deze actoren 

om de oplossingen voor de toekomst te vinden waar het systeem nood aan heeft. 

Sinds april 2014 streeft de demarche ernaar het Waalse agroalimentair systeem beter te begrijpen en zijn krachten, 

zwakke punten, alsook initiatieven die al ontwikkeld waren door de aanwezige economische actoren, te identificeren om 

het hoofd te bieden aan de uitdaging die duurzaamheid stelt.  De inzet vandaag is om deze initiatieven te integreren, ze 

kenbaar te maken en ze te gebruiken als hefbomen om het hele systeem vooruitgang te laten boeken. 

Omdat duurzaamheid bestaat uit een geheel van complexe problemen die de actieparameter van een individuele 

actor overschrijden, zijn samenwerkingsverbanden opgezet rond grote thema’s.  Deze thema’s (creëren en verdelen van 

toegevoegde waarde, bevoorrading en circulatie van producten, verspreiding van kennis en informatie, consolidering 

van initiatieven, ...) werden geïdentificeerd als hefbomen van duurzaamheid voor het hele systeem. Om deze thema’s 

te valideren en een meer concreet en werkzaam reflectiewerk te verrichten, werd ieder thema besproken binnen een 

groep van actoren uit de Waalse kernsectoren (melk en afgeleide producten, graan en afgeleide producten, groenten en 

fruit en afgeleide producten,...). Door het uitwisselen van hun twijfels, hun verwachtingen, de sterktes en zwaktes van 

het systeem en de belemmeringen die zich voordeden bij het implementeren van samenwerkingsinitiatieven voor meer 

duurzaamheid, hebben de economische actoren de grote lijnen uitgezet van een strategie waarvan zij de kern (zullen) 

uitmaken.  Deze strategie bestaat uit 9 hoofdlijnen waarvan samenwerking de hoeksteen is : 

Samenwerking:  Omstandigheden creëren waarin de verschillende actoren zich kunnen identificeren als een schakel van 

de keten binnen een coherent, transparant, solidair, nauwgezet en performant systeem. 

Ondernemerschap:  Het nemen van initiatieven en het investeren in de verschillende schakels van het systeem 

(opnieuw) aanmoedigen. 

31



30

Proactiviteit:  Omstandigheden creëren die het mogelijk maken om te beschikken over een divers en reactief aanbod 

dat beantwoordt aan en aangepast is aan de structurele en opkomende noden van markten en consumenten, binnen en 

buiten Wallonië in een wereld in verandering. 

Innovatie:  De actoren van het WAAS begeleiden bij veranderingen in hun praktijken en innovatie aanmoedigen in 

alle domeinen die te maken hebben met de agroalimentaire sector, en in alle mogelijke facetten (gedrag, organisatie, 

technologie, distributie, productie, omgeving, ...). 

Efficiëntie:  De efficiëntie van het WAAS en zijn actoren op alle niveaus en tussen alle niveaus van het systeem verbeteren; 

doordacht gebruik van bronnen, de strijd aanbinden tegen verspilling en verlies.

Verantwoordelijkheid:  De nodige elementen instellen om de impact  van de uitgevoerde acties op de economie, de 

samenleving en het milieu te evalueren en te integreren. 

Opleiding: Alle actoren van het systeem en de consumenten opleiden, opvoeden en sensibiliseren met betrekking tot 

de praktijken van eenieder en de voordelen van een coherente benadering die het mogelijk maakt om economie, milieu, 

gezondheid, levenskwaliteit en vreugde te verenigen. 

Leadership:  Voorbeeldbenaderingen en het verspreiden van goede praktijken aanmoedigen. 

Communicatie:  Communiceren op een ethische, geloofwaardige, transparante en positieve manier, zowel tussen 

actoren onderling als naar de consumenten. 

4 Op zoek naar oplossingen voor de toekomst 

De partners zijn zich ervan bewust dat de antwoorden op de uitdagingen op basis van deze demarche D’Avenir noch 

evident, noch onmiddellijk zijn. Ze zetten echter in op de mobilisatie van de actoren van het systeem om samen, op 

basis van hun ervaringen op het terrein, oplossingen en te nemen acties te identificeren om te komen tot een strategie 

van globale duurzaamheid voor het Waalse agroalimentair systeem.  De demarche D’Avenir bevordert de identificatie 

en de ontwikkeling van innovatieve en duurzame samenwerkingsinitiatieven door economische actoren en beoogt 

het opzetten van concrete projecten op verschillende niveaus binnen het Waalse agroalimentair systeem. De demarche 

D’Avenir koestert de ambitie om een vaandeldrager te zijn die alle economische actoren motiveert. 
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5 Voedselveiligheid binnen de demarche D’Avenir 

De demarche D’Avenir bevordert de creatie van duurzame samenwerkingsverbanden binnen een multidimensionale 

benadering van duurzaamheid waar voedselveiligheid een integraal deel van uitmaakt. Voedselveiligheid is a priori 

evident. Voedsel “delen” impliceert automatisch de basisprincipes inzake voedselveiligheid.  

In het kader van de demarche D’Avenir is dit een essentiële basisvoorwaarde ter bevordering van “(…) een coherente 

demarche om economie, milieu, gezondheid, levenskwaliteit en vreugde te laten samenvallen “ die  erop toeziet dat 

“de hulpbronnen redelijkerwijs aangewend worden, dat de strijd tegen verspilling en verlies wordt aangebonden” en een 

aanbod voorstelt om “te beantwoorden aan en zich aan te passen aan de noden (…) van de consument”. (3)

De regels die de praktijk, en dus de in te zetten middelen bepalen om dit voedselveiligheidsniveau te bereiken, kunnen 

echter soms bepaalde initiatieven afremmen die meer duurzaamheid beogen (giften, handel buiten het vooropgestelde 

economische kader, hervalorisatie om verlies en verspilling tegen te gaan, ...). De middelen die worden aangewend om 

voedselveiligheid te garanderen moeten dus proportioneel zijn en daar moet continu aandacht aan worden besteed. 

De oplossingen van D’Avenir zullen waarschijnlijk innovatief moeten zijn. Dit betekent dat wat voedselveiligheid en de 

hieraan verbonden praktijken betreft, men ook innovatief en flexibel moet zijn. Ook op het niveau van de controles moet 

men redelijk en open zijn  om innovaties die het systeem en de actoren nodig hebben, niet te verhinderen. 

 

(3)  Uittreksel van de 9 punten van de demarche D’Avenir
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Donatie-/acceptatieketen van voedseloverschotten:  
uitdagingen inzake voedselveiligheid 

Liesbeth JACXSENS, Elien De Boeck, Helena Goubert & Mieke Uyttendaele

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit

Liesbeth Jacxsens is deeltijds professor in het domein van kwaliteitszorgsystemen 

en risicobeoordeling in de agrovoedselketen aan de Vakgroep Voedselveiligheid 

en Voedselkwaliteit van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Daarnaast is ze ook actief bij AGRO ABC, een vzw binnen 

de Primoris Holding, die als spin off van de UGent een intermediaire rol 

vervult tussen wetenschappelijke kennis, wettelijk kader en organisaties 

of voedingsbedrijven. Haar expertise betreft performantiemetingen van 

voedselveiligheidssystemen, voedselveiligheidscultuur heersend in bedrijven en 

de microbiologische of chemische risicobeoordeling.

1 Inleiding

In België wordt het jaarlijkse voedselverlies geschat op 3,6 miljoen ton per jaar. Téveel voedsel gaat dus zomaar verloren. 

In navolging van de afvalhiërarchie is de belangrijkste stap het voedselverlies doorheen de reguliere voedselketen 

te reduceren. Dit onderzoek focust op de tweede trap van de afvalhiërarchie: hoe het voedselverlies nog kan ingezet 

worden voor humane consumptie, zogenaamd voedseloverschot of ‘surplus food’ (Figuur 1). Zo kan het voedseloverschot 

dat nog geschikt is voor humane consumptie verdeeld worden naar mensen in armoede. Een betere afstemming 

tussen het voedseloverschot (of donatie) en de vraag naar voedselhulp (of acceptatie) zou een grote stap zijn in de 

armoedebestrijding en het herbestemmen van het voedselverlies. Echter, een goede afstemming kan enkel bereikt 

worden indien de betrokken partijen intensief samenwerken. Vier soorten partijen werden hierbij geïdentificeerd: de 

donoren en acceptoren (die de basis van de donatie-/acceptatieketen vormen), de regulatoren en de facilitatoren. Elke 

partij bestaat bovendien nog eens uit verschillende organisaties (Figuur 2).
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2 Wettelijk kader

Qua wetgeving ziet de Europese Commissie de acceptoren als operatoren binnen de voedselketen. In principe dienen 

de Voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen dus aan dezelfde (hygiëne)regelgeving te voldoen als de andere 

operatoren in de voedselketen. De Europese wetgeving is niet voorzien op een tweede keten naast de reguliere 

voedselketen. Twee opties zijn dan mogelijk: 1) de Europese Commissie moderniseert de huidige (hygiëne)wetgeving 

zodat de wetgeving rond de donatie-/acceptatieketen kan herbekeken worden of 2) de huidige wetgeving blijft maar 

de Europese Commissie geeft de lidstaten zelf de mogelijkheid om op nationaal vlak versoepelingen op te stellen. 

Momenteel wordt voor de tweede optie gekozen. Grote verschillen tussen de Europese lidstaten op vlak van nationale 

wetgevingen zijn dan ook op te merken (Tabel 1). 

In België werden door het FAVV enkele versoepelingen opgesteld met als voornaamste doel de wettelijke barrières 

weg te nemen inzake hygiëneregelgeving om zo meer schenkingen te verkrijgen, zonder hiervoor in te boeten aan 

voedselveiligheid. Bij elke versoepeling dient de afweging gemaakt te worden tussen enerzijds het wegschenken van 

voedsel om voedseloverschot en armoede te reduceren en anderzijds het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de 

gedoneerde producten om de gezondheid van de mensen in armoede niet in gevaar te brengen (FAVV, 2015).

3 Overzicht van de donatie-/acceptatieketen in België

De huidige donatie-/acceptatieketen in België werd in kaart gebracht. Dit gebeurde op basis van de literatuur en op basis 

van interviews met de verschillende betrokken partijen (Figuur 1). Het reduceren van voedselverlies door herverdeling 

naar de minderbedeelden gebeurt vandaag in een soort van alternatieve voedselketen naast de huidige reguliere 

voedselketen, de donatie-/acceptatieketen. De organisatie van deze keten staat in contrast met de organisatie van de 

huidige reguliere voedselketen. Hieruit bleek dat de donatie-/acceptatieketen in België zeer versnipperd is en bestaat uit 

tal van kleine verenigingen die elk op hun eigen manier werken. Bovendien bleek dat bijna de helft van de producten 

verdeeld door de Voedselbanken aangekocht zijn met Europese steun (FEAD programma). 

Ook werden op basis van de interviews met de betrokken partijen de verschillende pijnpunten in deze huidige keten 

geïdentificeerd. Eén van de voornaamste pijnpunten bleek de beperkte capaciteit van de liefdadigheidsverenigingen of 

acceptoren te zijn. Door deze beperkte capaciteit zijn de donoren bezorgd dat hun producten niet correct behandeld 

worden. Hierdoor blijven de schenkingen, zeker van risicovollere producten (zoals vlees, vis en andere levensmiddelen 

met beperkte houdbaarheid waaraan er zeker nood is om een volledig aanbod te kunnen geven), nog beperkt. Deze 

beperkte capaciteit bleek te wijten te zijn aan enerzijds het werken met vrijwilligers waardoor het efficiënt opzetten 

van organisatie en logistiek niet zo evident is, maar anderzijds ook aan de beperkte financiële middelen waarover 

liefdadigheidsverenigingen beschikken. Dit wordt in de hand gewerkt doordat ze voor de verkregen producten meestal 

geen bijdrage mogen vragen aan de mensen in armoede. De regulatoren en donoren echter zouden graag deze 

liefdadigheidsverenigingen zien professionaliseren. De regulatoren (o.a. FAVV) zetten zich dan ook in om regelgeving 
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op te stellen die hierbij aansluit. De communicatie van deze regelgeving moet echter de acceptoren kunnen bereiken 

zodanig dat ze deze ook kunnen toepassen. Hierbij spelen de facilitatoren (o.a. KOMOSIE) een belangrijke rol. Ook een 

goed uitgewerkte leidraad met richtlijnen voor alle partijen van de donatie-/acceptatieketen zou dit landschap wat meer 

gestroomlijnd kunnen maken. 

4 Hygiëne en veiligheid van gedoneerd voedsel

In de tweede fase van dit onderzoek werd nagegaan of de levensmiddelen die bij de mensen in armoede terechtkomen, 

nog van voldoende kwaliteit en veiligheid zijn. Hiervoor werden stalen genomen van voedingswaren in vier 

liefdadigheidsverenigingen in Vlaanderen. Er werden gedoneerde bederfbare producten geanalyseerd daar deze het 

beste weergeven of de verkregen producten correct behandeld en snel genoeg herverdeeld worden. Deze snelle 

herverdeling is noodzakelijk daar de meeste producten slechts een beperkt aantal dagen voor het overschrijden van 

hun houdbaarheidsdatum geschonken worden. Uit de resultaten bleek dat ondanks het feit dat de producten op het 

einde van hun houdbaarheid zaten, slechts ongeveer een kwart van de onderzochte stalen een kwaliteitsreductie 

ondergaan had. Ook op vlak van hygiëne en voedselveiligheid scoorden de producten over het algemeen vrij goed. 

Al bleek één product te hoge aantallen L. monocytogenes te bevatten. De oorzaak van deze overschrijding kan bij de 

liefdadigheidsorganisatie liggen, maar kan even goed veroorzaakt zijn door een eerdere schakel binnen de reguliere 

keten. 

5 Besluit

In de donatie-/acceptatieketen valt dus een zekere spanning op te merken. Zo dient er steeds een afweging gemaakt te 

worden tussen enerzijds het wegschenken van voedsel om voedseloverschot en armoede te reduceren en anderzijds 

het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de gedoneerde producten om de gezondheid van de acceptoren niet in 

gevaar te brengen. Dit onderzoek toont aan waar de mogelijke pijnpunten in de donatie-/acceptatieketen zich bevinden. 

Het versnipperd landschap en de organisatie van de acceptoren impliceren een noodzaak voor een goede communicatie 

inzake hygiëneregelgeving en voor mogelijke versoepelingen van het FAVV naar de acceptoren. Daarnaast is het 

onderhouden van de koudeketen tijdens transport en de beperkte invriescapaciteit, diepvriesopslag en -transport van 

liefdadigheidsorganisaties een belangrijk knelpunt voor donoren om bederfbare levensmiddelen te doneren. Dergelijke 

bederfbare levensmiddelen zijn echter noodzakelijk om tot een volledig aanbod te kunnen komen. 
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Figuur 1.

Stroomschema ter verduidelijking van de definities omtrent voedselverlies, voedselverspilling, voedseloverschot en 

voedselafval. 

De definities van voedselverlies en voedselverspilling zijn gebaseerd op het document ‘Voedselverlies in ketenperspectief’ (OVAM, 2012), de definitie 

van voedseloverschotten werd opgesteld op basis van Tarasuk & Eakin (2005). De definiëring van hetgeen niet meer kan dienen voor menselijke 

consumptie is gebaseerd op het document FUSIONS Definitional Framework for Food Waste (Östergren et al., 2014).

= wat uit de voedselketen gaat (niet verder beschouwd als levensmiddel)

= wat in de voedselketen blijft (en dus een herbestemming zou kunnen vinden naar minderbedeelden) (= donatie / acceptatieketen)

= reguliere voedselketen
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Donoren

Acceptoren

Acceptoren

Facilitatoren RegulatorenInterviews

Microbiologische analyse op

gedoneerde bederfbare producten

Figuur 2. Schematisch overzicht van uitgevoerde onderzoek met aanduiding van de verschillende stakeholders 

  in deze donatie-/acceptatieketen, nl. donoren, acceptoren, facilitatoren en regulatoren.



38 39

FEAD-
programma

Opname
afvalhiërarchie 

in
nationale 

wetgeving

Good
Samaritan

Law

Verstrengde
nationale wetgeving

omtrent houdbaarheid

Goede 
werk- 

praktijken
handleiding

Geen BTW
op 

geschonken
producten

Fiscale
voordelen
bij donatie

Verplichte 
schenking

Belangrijke bariere

België x x x

* Te kort aan capaciteit en 
infrastructuur

* Te weinig aandacht voor 2de trap 
afvalhiërarchie

Denemarken x x *Strategie nationale wetgeving 
voedselveiligheid

Frankrijk x x x x x *Onduidelijkheid omtrent het 
betalingskrediet

Griekenland x x x x *Wethoudbaarheid aangepast maar 
niet opgevolgd door donoren

Duitsland x x x *Logistieke problemen

Hongarije x x x *Strenge toepassing houdbaarheid

Italië x x x x *Onduidelijkheid bij publieke 
gezondheidsautoriteiten

Polen x x x x *Strenge toepassing houdbaarheid 
en hygiënewetgeving

Portugal x x x
*Onvoldoende kennis van EU 

hygiëne packages en General Food 
Law

Spanje x x x *Strenge toepassing houdbaarheid

Zweden x x
*Strenge toepassing houdbaarheid

* Grote verantwoordelijkheid 
donoren

Groot-
Brittannië x x

Nederland x x x x

Finland x x x x

Tabel 1. Overzicht status wetgeving donatie-/acceptatieketen in Europa (gebaseerd op Bio by Deloitte, 2014).
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Sessie 2: 

Voorbeelden uit de praktijk
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Wolfijzers en schietgeweren bij de implementatie van een duurzaam 
voedselbeleid

Yvan DEJAEGHER 

BEMEFA vzw (Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten)

Yvan Dejaegher is sinds 1995 Directeur- Generaal van BEMEFA vzw. Als 

landbouwingenieur, met een speciale licentie marketing (Vlerick), startte hij zijn 

loopbaan bij de Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten in 1988. 

Dhr. Dejaegher is tevens ondervoorzitter en medeoprichter van OVOCOM vzw (en 

de FCA, the Feed Chain Alliance Standard, voordien GMP genaamd) en voorzitter 

van Belpork. 

Hij vertegenwoordigt BEMEFA in tal van Europese Task Forces (FEFAC) alsook in de 

Raad van Bestuur en het Auditcomité van het FAVV.

De diervoederindustrie heeft hard gewerkt aan de opzet en de verdere ontwikkeling van een autocontrolesysteem voor 

de diervoederketen. Deze laatste heeft resoluut geopteerd voor een verticale benadering. Dit betekent dat alle schakels 

van de diervoederketen, van grondstoffenproducenten - voornamelijk de voedingsindustrie met zijn nevenstromen 

- tot mengvoederfabrikanten, deel uitmaken van de organisatie. Daarbovenop wordt frequent en intensief overlegd 

met de voedingsindustrie (verwerking) en de grootdistributie. Bijkomende eisen op het vlak van voedselveiligheid 

of kwaliteit worden aldus geënt op de unieke standaard die de diervoederketen in het leven heeft geroepen. De 

controles op de bedrijven gebeuren door onafhankelijke derden, certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de 

diervoederstandaard. De diervoedersector is alzo vertrouwd met gecombineerde audits. 

De laatste jaren komt er meer en meer druk vanuit de grootdistributie en de NGO’s om duurzaamheideisen op te nemen 

in de strategie. De zuivelsector neemt daarin de leiding. De Nederlandse zuivelsector heeft in 2013 een zware aflatoxine-

crisis meegemaakt, wat heeft geleid tot een verscherping van de voedselveiligheid- en duurzaamheideisen. Leveranciers 

van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders zijn voortaan verplicht om zich individueel te certificeren voor de 

aankoop van duurzaam gecertificeerde soja.
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België heeft tevens een Platform Maatschappelijk Verantwoordelijke DiervoederStromen (MVDS) opgericht. Een van de 

objectieven van dit Platform bestond erin om een standaard te ontwikkelen voor duurzame diervoederstromen. Soja was 

daarbij het pioniersproject. Een Lastenboek ‘Maatschappelijke Verantwoorde soja (mv-soja)’ werd uitgeschreven. De Raad 

van bestuur van BEMEFA besliste echter om de duurzame soja collectief aan te kopen. Een individuele certificering per 

bedrijf was hierdoor niet meer noodzakelijk. 

Onder druk van de Nederlandse zuivelsector zullen de Belgische bedrijven die leveren aan Nederlandse melkveehouders 

nu wel een individueel certificaat ontvangen. De individuele audit wordt echter geënt op de voedselveiligheidstandaard 

(FCA) enerzijds en op het BEMEFA-certificaat voor de collectieve aankoop anderzijds.

Bedrijven kunnen nog steeds een low-cost gecombineerde audit laten uitvoeren en tevens de nodige garanties bieden 

voor zowel voedselveilige als duurzame diervoederstromen. 
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Voorbeelden uit de zuivelindustrie

Lien CALLEWAERT

BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie)

Lien Callewaert studeerde in 2003 af als Bio-Ingenieur in de 

Levensmiddelentechnologie aan de K.U.Leuven. Vervolgens verrichte zij in haar 

doctoraatswerk aan het Laboratorium Levensmiddelenmicrobiologie van de 

K.U.Leuven onderzoek naar bacteriële inhibitoren van lysozyme. Na het behalen 

van haar doctoraat in 2008, verdiepte zij zich verder in dit thema als postdoctoraal 

onderzoeker. Sinds 2012 werkt Lien Callewaert als Food Law Manager bij BCZ, de 

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.  

1 Situering

Voedselveiligheid en kwaliteit zijn een absolute prioriteit doorheen de hele zuivelketen. Daarnaast levert de 

zuivelindustrie ook heel wat inspanningen op vlak van duurzaamheid. Geregeld ontstaat hierdoor een spanningsveld 

tussen het wettelijk kader m.b.t. voedselveiligheid enerzijds, en het streven naar een meer duurzame voedselketen 

anderzijds. Dit spanningsveld kan worden toegelicht aan de hand van drie concrete voorbeelden uit de zuivelindustrie. 

2 Hergebruik water

Hergebruik van water scoort hoog op het vlak van duurzaamheid, maar moet uiteraard voldoen aan de normen 

van voedselveiligheid. De Europese (Verordening (EG) nr. 852/2004) en de Belgische wetgeving (Koninklijk Besluit 

van 14 januari 2002) stellen dat voor de fabricage en het in de handel brengen van voedingsmiddelen water van 

drinkwaterkwaliteit dient gebruikt te worden. Toch is er binnen dit wettelijk kader ruimte om uitzonderingen toe te 

laten. In België wordt de mogelijkheid voorzien om een onderbouwde aanvraag voor uitzonderingen t.o.v. de geldende 

bepalingen aan het FAVV voor te leggen (FAVV, 2015). 
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3 Valorisatie centrifugeslib

Momenteel stelt de wetgeving omtrent dierlijke bijproducten zeer strenge eisen voor de afzet van centrifugeslib 

naar hetzij de afvalwaterzuivering, hetzij de dierenvoeding (Verordening (EU) nr. 142/2011; Verordening (EG) nr. 

1069/2009). Ten eerste is de wetenschappelijke onderbouwing van de in de wetgeving opgenomen bepalingen niet 

duidelijk (SciCom, 2015). Daarenboven blijkt er een weinig verfijnde aanpak te zijn gehanteerd bij de beoordeling van 

afzetstromen naar verschillende kanalen. Hierdoor kan het centrifugeslib, nochtans een hoogwaardige stroom die 

ontstaat bij de melkverwerking, momenteel onvoldoende gevaloriseerd worden. 

4 Beperking afzet van met mycotoxine besmette melk

Uit een recent onderzoek van een team van experten uit de Mytox groep, onder leiding van professor Leen De Gelder van 

de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Gent, blijkt dat organisch-biologische afvalstoffen die 

besmet zijn met mycotoxines, veilig vergist kunnen worden. Helaas kan de insteek van dit onderzoek niet doorgetrokken 

worden naar met mycotoxine besmette melk. De reden hiervoor is het huidige Europese wettelijk kader waaronder 

deze melk valt, en die per definitie de vergisting van deze stroom niet toelaat. Het resultaat? Opnieuw een suboptimale 

valorisatie van deze stroom. 

5 Conclusies

De zuivelindustrie zet al sterk in op duurzaamheid, en blijft dit ook in de toekomst verder doen. Daar waar in sommige 

domeinen een mooi evenwicht bestaat tussen (het wettelijk kader van) voedselveiligheid en duurzaamheid, is er binnen 

andere domeinen nog heel wat ruimte voor verbetering in de valorisatie van voedings- en/of andere stromen, dit alles 

mét respect voor de eisen inzake voedselveiligheid en dierengezondheid. BCZ nodigt de betrokken instanties graag uit 

om samen verder te werken aan deze knelpunten. 
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De handelssector en onverkochte voeding, de realiteit op het terrein, 
belemmeringen, uitdagingen, initiatieven en engagementen

Géraldine VERWILGHEN  

Comeos (Belgische handel & diensten) 

 

Géraldine Verwilghen is handelsingenieur en is altijd al geïnteresseerd geweest 

in duurzame ontwikkeling.  Ze begon haar carrière in 2010 in de energiesector 

bij Electrabel.  Vervolgens focuste ze zich als medewerker van de Kamer van 

Koophandel en het Verbond van ondernemingen te Brussel (BECI) op het 

afvalbeheer in Brusselse bedrijven.  Sinds 2013 zet ze zich bij Comeos in voor 

duurzame handel.

1 Inleiding

De handelssector is zich bewust van zijn rol inzake duurzame ontwikkeling als interface tussen producent en consument. 

Omwille van de hoge mate van zichtbaarheid van de handelssector doet de overheid regelmatig een beroep op 

handelaars voor tal van milieu-uitdagingen zoals voedselverspilling, het aanbod van ‘duurzame producten’, het reduceren 

van de energieconsumptie, de reductie/preventie van verpakkingen, de terugname van afval in winkels, communicatie 

naar de consument, enz.

2 De sector en voedselverspilling 

De handelssector moet economisch verantwoord handelen. Onverkochte producten betekenen een grote verliespost 

voor de handelssector. De interne organisatie, de logistiek en de bevoorrading van winkels worden dus zo precies 

mogelijk berekend om geen enkel overschot te hebben.  

De sector zet zich dagelijks in voor de preventie/reductie/valorisatie van voedselafval. Handelaars beheersen echter niet 

de volledige voedselketen en kunnen niet alles voorzien, met name de aankoopkeuzes van de consumenten. Daarom 

zullen er altijd onverkochte producten zijn.  
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Het is dan ook belangrijk om de rol van de handelssector inzake voedselverspilling te relativeren: volgens het rapport 

‘Verlies en verspilling in de voedselketen’ (Roels & Van Gijseghem, 2011), zou de handelssector verantwoordelijk zijn voor 

2,5% van de voedselverspilling. Het grootste deel van de verspilling vindt dus elders plaats, met name bij de consument.  

De handelssector probeert trouwens de consument te sensibiliseren en te informeren opdat deze de verspilling thuis tot 

een minimum beperkt.  

3 De weg die levensmiddelen afleggen in de handelssector 

3.1. Preventie dankzij efficiënte bevoorrading en verkoop 

Handelszaken zijn almaar performanter inzake stockbeheer.  Alles wordt in het werk gesteld om het aantal onverkochte 

producten te reduceren dankzij een aankoopbeleid op maat, een performante logistieke keten, een geïnformatiseerd 

stockbeheer (first in, first out)  en door snelle verkoopsystemen in te stellen voor koopwaar die de uiterste 

consumptiedatum nadert. De handelssector slaagt er zo in om het aantal onverkochte levensmiddelen tot een minimum 

te beperken. 

De effecten van de crisis hebben de druk doen toenemen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en 

hebben de consumenten ertoe aangespoord om hun voordeel te doen met producten die worden aangeboden in 

de snelverkoop. Dit vertaalt zich in een vermindering van het aantal onverkochte producten en leidt dus tot minder 

voedselverspilling in de handelssector. 

3.2. Onverkochte levensmiddelen

Een klein percentage van de levensmiddelen die worden aangeboden in het assortiment wordt niet gekocht door de 

consument. Het gaat om:   

- producten die nog geconsumeerd kunnen worden, maar die niet geschikt zijn om te worden verkocht (beschadigde 

verpakkingen of producten) of die niet meer worden gekocht door de te veeleisende consument (te dicht bij de 

uiterste consumptiedatum, te rijp, kleurverlies of een product dat niet meer fris oogt, ...); 

- niet-consumeerbare producten (overschrijding van de uiterste consumptiedatum, vervallen producten, verbreking 

van de koudeketen, degradatie van de verpakking, enz.). Deze producten worden uit de rekken gehaald door het 

verkooppersoneel.  

De onverkochte voedingsproducten zijn voornamelijk verse producten: fruit en groenten, vis, vlees/gevogelte, bereide 

schotels en fijne vleeswaren.
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3.3. Het 2e leven van onverkochte levensmiddelen

De onverkochte levensmiddelen worden niet weggegooid door de handelaars. De meest gebruikte valorisatiepistes zijn: 

- schenkingen,

- biomethanisatie,

- compostering, en 

- andere (diervoeders, uitdelen aan medewerkers, verbranding met energiewinning, enz.).

4 De realiteit op het terrein of belemmeringen voor de donaties

Een bepaald aantal factoren vormen een belemmering voor de donatie van onverkochte levensmiddelen. 

Bij wijze van voorbeeld, liefdadigheidsverenigingen die met vrijwilligers samenwerken, zijn niet geïnteresseerd in 

onverkochte levensmiddelen en zijn bovendien niet altijd in staat om kleine hoeveelheden in te zamelen in de winkels. 

Bepaalde voedselbanken zijn niet in staat om producten te accepteren die snel moeten worden geconsumeerd, 

aangezien ze deze producten niet snel genoeg kunnen kwijtraken en dus verplicht zijn om ze weg te gooien. 

De factoren die de voedseldonatie van onverkochte levensmiddelen belemmeren, zijn talrijk en gevarieerd. Deze 

factoren werden in kaart gebracht in het kader van een enquête die werd uitgevoerd in de sector. Het betreft in volgorde 

van belangrijkheid:  

- beperkingen met betrekking tot de voedselveiligheid: vereisten inzake traceerbaarheid van de producten, 

verantwoordelijkheid in geval van incidenten, autocontrolesystemen,   

- bezorgdheden inzake bedrijfsimago en oneerlijke concurrentie (herverkoop van bepaalde producten via parallelle 

circuits), 

- logistieke beperkingen in geval van donaties (inzamel- en redistributietermijnen, geschikt transportmateriaal, enz.),

- uiterste consumptiedata (TGT), 

- het zeer beperkende karakter van de wetgeving betreffende diervoeders,  

- de datum van minimale houdbaarheid (THT),

- de opleiding van het personeel van de verenigingen/ voedselbanken (wetgeving, koudeketen, interpretatie van de 

TGT-THT, enz.), 

- het onevenwicht tussen vraag en aanbod in het geval van donaties aan voedselbanken/verenigingen, en 

- de rigiditeit van de procedures in geval van donaties (uurroosters, afstand van het afhaalpunt, enz.).   
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Het is belangrijk om erop te wijzen dat de versoepeling van de traceerbaarheidsregels  in het geval van donaties (die 

worden toegepast door het FAVV; FAVV, 2015) alsook de versoepeling van de fiscale regels (de winkels zijn geen BTW 

meer verschuldigd bij voedseldonaties) zeker een positief effect heeft gehad op de donaties.  De voedselveiligheid blijft 

centraal staan. In dit opzicht is de handelssector van mening dat voedselveiligheid geen privilege mag zijn voor diegenen 

die het zich kunnen veroorloven.  De sector wil dan ook absoluut vermijden dat er twee circuits ontstaan: “voeding voor 

de rijken” en “voeding voor de armen”.  Het is belangrijk voor de handelssector dat de voedselbanken van de overheid de 

nodige steun krijgen om een voedselveiligheid te handhaven die voor iedereen tot voorbeeld strekt. 

5 Individuele initiatieven en sectorinitiatieven 

In de handelssector worden afvalstromen, waaronder onverkochte levensmiddelen, beheerd in het kader van een 

duurzaam beheer van materialen.  

Eerst worden een aantal preventieve maatregelen getroffen op het niveau van de winkels om de logistiek te 

optimaliseren en de onverkochte levensmiddelen tot een minimum te beperken (cf. supra). 

Vervolgens zoeken de handelaars, gezien de economische waarde van deze afvalstromen en van de onverkochte 

levensmiddelen in het bijzonder, naar de meest duurzame oplossing om deze stromen te behandelen. Hierbij houden ze 

rekening met sociale en economische overwegingen, alsook met het milieu.  In deze context kiezen handelaars de meest 

duurzame en optimale bestemming voor de onverkochte levensmiddelen: groene energie (met het oog op de reductie 

van de ecologische voetafdruk van het bedrijf ), veevoeders, donaties aan voedselbanken, ...  

Sommige supermarkten organiseren elk jaar een eigen inzamelingsactie ten voordele van verenigingen zonder 

winstoogmerk (vzw’s). 

Ook de producenten (nationale merken en huismerken) lanceren initiatieven om levensmiddelen beter te bewaren en 

het verlies voor de consument te reduceren, zoals individuele porties, meer performante verpakkingen die toelaten om 

producten langer te bewaren, verpakkingen die toelaten om overschotten bij de consument te beperken.

Ten slotte, voeren tal van winkels acties om de consumenten te sensibiliseren (bewaartips, ideeën voor recepten, correcte 

interpretatie van de datum van minimale houdbaarheid en van de uiterste consumptiedatum, etc.).

Op het niveau van de sector hebben Comeos, FEVIA, de Federatie van de voedselbanken en de federale en regionale 

overheden de krachten gebundeld in de vorm van een akkoord dat erop gericht is de bedrijven aan te sporen om 

hun onverkochte levensmiddelen te doneren aan de voedselbanken. Daartoe werd in 2008 en 2012 een brochure 

verspreid (die nog altijd beschikbaar is bij Comeos) om producenten en handelszaken van levensmiddelen aan te 

moedigen en te helpen om een duurzame structurele samenwerking op te zetten met voedselbanken of lokale 

liefdadigheidsverenigingen opdat de onverkochte, consumeerbare levensmiddelen worden uitgedeeld aan de 

behoeftigen. Hoewel Comeos armoede niet uit de wereld kan helpen (wat de taak is van de overheid), heeft de 
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organisatie met deze sensibiliseringsprocedure toch op vrijwillige basis trachten bij te dragen tot de strijd tegen 

armoede. Een gelijkaardige sensibiliseringsbrochure werd begin 2009 al verspreid in het Waals Gewest.

Comeos Vlaanderen heeft op 31 maart 2014 een Vlaams akkoord ondertekent om in samenwerking met alle actoren van 

de voedselketen voedselverlies te verminderen en voedseloverschotten zoveel mogelijk te benutten. Samen met de hele 

voedselketen is Comeos een vrijwillig en ambitieus engagement aangegaan om voedselverlies in de komende jaren nog 

meer te beperken dankzij breed gedragen duurzame inspanningen in samenwerking met de Vlaamse Overheid en alle 

stakeholders. 

Net zoals alle andere ondertekenaars van het akkoord erkent Comeos dat deze problematiek een gedeelde 

verantwoordelijkheid is en de organisatie wil dan ook gezamenlijk actie ondernemen. Dit engagement heeft zich 

vertaald in de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2020’. In dit document formuleren de actoren van de voedselketen een 

strategie en doelstellingen.  De concreet uit te voeren acties worden ook beschreven, enerzijds op het vlak van de sector 

en anderzijds in samenwerking met andere schakels in de voedselketen om voedselverlies zo veel mogelijk in te perken 

en overschotten te valoriseren in overeenstemming met de Europese doelstellingen en de cascade van waardebehoud 

(de ladder van Moerman) als leidraad. 

6 Conclusies

Voedselverspilling is een complex onderwerp dat omwille van ethische, economische en milieugerelateerde redenen een 

grote uitdaging vormt voor de handelssector.  

Om de sector te helpen om voedselverspilling in te perken, kunnen verschillende ondersteunende maatregelen worden 

getroffen: 

- de procedures zo veel mogelijk vereenvoudigen en de verantwoordelijkheden in geval van donaties beperken (naar 

het voorbeeld van de ‘Good Samaritan Act’ bijvoorbeeld), 

- ervoor zorgen dat donaties in natura aan hulpverenigingen kunnen worden afgetrokken van de 

vennootschapsbelasting,(4)

- de mogelijkheid evalueren om een gecentraliseerd beheer te organiseren dat het mogelijk maakt om consumeerbare 

onverkochte levensmiddelen onder ad-hoc-hygiëneomstandigheden (naleving van de koudeketen) aan te nemen, 

wat ook de aard of de hoeveelheid van deze producten is; zo kan de valorisatie van deze producten geoptimaliseerd 

worden, 

- de handelaarde vrijheid geven om te beslissen over de beste manier om onverkochte levensmiddelen te valoriseren, 

(4)  Momenteel kunnen in België enkel geldelijke donaties worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. In Frankrijk bijvoorbeeld, zijn donaties in  

 natura aan liefdadigheidsverenigingen aftrekbaar.

http://Vlaams akkoord
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- de verspreiding bevorderen van de sensibiliseringsbrochure over donaties ten voordele van voedselbanken of andere 

verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, 

- helpen met de sensibilisering van de consumenten om zo bij te dragen tot het reduceren van voedseloverschotten 

in de handel (bijvoorbeeld door consumenten aan te sporen om niet systematisch producten te kopen die een latere 

uiterste consumptiedatum hebben en  beschadigde producten/ producten met een atypische vorm ook een kans te 

geven), 

- prioritair handelen daar waar de voedselverspilling het grootst is, in het bijzonder bij de consument; de handelssector 

kan bijdragen tot de sensibilisering van de consumenten, 

- consumenten het verschil uitleggen tussen uiterste consumptiedatum (TGT) en datum van minimale houdbaarheid 

(THT). 

Referenties
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en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, november 2011 (78 p.).

[http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/rapport%20landbouw.pdf]

 

http://www.afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-02-08_Circ-ob_Voedselbanken_NL_V3_clean.pdf
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/rapport%20landbouw.pdf 
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Brugse Food Lab als platform naar een duurzame stedelijke 
voedselstrategie: waar past voedselveiligheid in het plaatje?

Caroline VAN DER STEEN 

stad Brugge  

 

Caroline Van der Steen studeerde in 2000 af als bio-ingenieur in de scheikunde. 

Ze werkte onder meer aan het Stadslaboratorium van de Stad Gent, een labo 

gespecialiseerd in controles van de voedselkwaliteit, en werkte er mee aan de 

uitbouw en professionalisering van de stedelijke milieuhandhaving. Sinds 5 jaar is 

Caroline Van der Steen stadsecoloog en directeur van de milieudienst bij de Stad 

Brugge. 

1 Inleiding

Dat Brugge een gastronomische hoofdstad is, bewijst de stad al jaren door de aanwezigheid van een aantal sterrenchefs. 

Sinds bijna twee jaar heeft Brugge er een culinaire troef bij. De Stad Brugge trekt volledig de kaart van duurzame voeding 

door deel te nemen aan het Europese Food Smart City for Development-project. Samen met negen andere Europese 

steden en Milaan als trekker, moet Brugge een voorbeeld worden op het gebied van stadslandbouw, korte keten, 

voedselverlies en fair trade. Sinds 2015 zet Brugge dan ook alle zeilen bij. Samen met de andere steden organiseert het 

stadsbestuur een Fair Trade Expo op wielen en bouwt de Stad samen met het Food Lab verder aan een lokale, duurzame 

voedselstrategie. 

2 Food Lab

Om die duurzame voedselstrategie inhoudelijk vorm te geven én te implementeren in de praktijk, werd in 2015 het Food 

Lab opgericht. Het Food Lab is een platform waar stakeholders die actief zijn rond of geïnteresseerd zijn in duurzame 

voeding, waaronder burger- en liefdadigheidsinitiatieven, maar ook professionele actoren, elkaar kunnen ontmoeten, 

inspireren en versterken. 
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Ondertussen gaat het om een veertigtal Brugse verenigingen en organisaties: stadsdiensten, Velt (Brugge), 

Vredeseilanden, Soepcafé, sociale kruidenier de KABA, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, (bio)landbouwers, VOKO, 

Buurderij, EVA (Brugge), Horeca Brugge, Visgro, Syntra, Landelijke gilden, … Naast een samenwerkingsverband is Food 

Lab ook een ideale manier om te netwerken en om nieuwe samenwerkingen op te starten.

De organisaties binnen Food Lab stelden samen enkele regels op die ze willen volgen, de zogenaamde Food Guidelines. 

Deze voedselrichtlijnen kwamen er na heel wat onderzoek en advies, en bevatten de strategie voor een duurzaam Brugs 

voedselbeleid. De vier thema’s (korte keten, stadslandbouw en –tuinieren, voedselverlies en fair trade) worden in de 

richtlijnen behandeld. Ook onderwijs en veggie komen aan bod.

Met betrekking tot voedselverlies zijn de richtlijnen: 

- herverdelen van grote voedseloverschotten van evenementen en organisaties zoals de vismijn, de veiling, scholen en 

grootkeukens, en 

- voedseloverschotten bij publieke organisaties verminderen.

Vanuit de richtlijnen heeft het Food Lab prioritaire acties naar voren geschoven. Het zijn de verenigingen zelf, samen met 

burgers en andere instellingen, die de acties uitwerken en omzetten in effectieve implementatie. Voorbeelden zijn het 

verbinden van vraag en aanbod van voedseloverschotten, zoeken naar een manier om visoverschotten van de vismijn te 

valoriseren door deze te verwerken en te herverdelen, sensibilisatie van studenten in koksscholen, …

Verschillende projecten kwamen van de grond en werden gesubsidieerd door de stad. Er zijn bijvoorbeeld intussen 

3 soepcafés waar vrijwilligers voedseloverschotten ophalen bij supermarkten en samen een maaltijd bereiden, en de 

HOWEST lanceerde Brugge Chefs waarbij studenten leren koken met voedseloverschotten in de schoolkantines.
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Meestal zijn de obstakels bij het uitwerken van acties van praktische aard. Zelden echter wordt voedselveiligheid door de 

initiatiefnemers als grootste hindernis gezien. Als het al gebeurt, dan is het doorgaans aangebracht door professionele 

actoren die reeds eerder in contact kwamen met het FAVV. 

3 Conclusies

Bij de burgerinitiatieven gaat men vaak uit van gezond verstand, huis-tuin-en-keukenregels, en vooral van de doelstelling 

om voedseloverschotten te herverdelen vanuit de zorg voor minderbedeelden of de duurzaamheidsgedachte.

De regelgeving – als ze al bestaat – is onbekend en onbemind. Het FAVV is een ver-van-mijn-bed overheid die niet 

onmiddellijk als partner beschouwd wordt. Men wil de zaken vooral laten gebeuren, zo eenvoudig en praktisch mogelijk. 

Er heerst een bezorgdheid dat een grotere betrokkenheid van het FAVV niet-professionele initiatieven zal fnuiken en 

vrijwilligers zal afschrikken.

Een FAVV op maat van deze bottom-up initiatieven zou nochtans wel een meerwaarde kunnen zijn op vlak van 

kennisdeling en bewustwording inzake voedselveiligheid.
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DEEL 2.  
Workshops

Doel van de workshops:

Via een open dialoog tussen wetenschappers, sectorverantwoordelijken, operatoren, beleidsmakers, controleurs en 

inspecteurs van de voedselketen, consumenten, consultants en vertegenwoordigers van ngo’s werden in 6 parallelle 

’workshops’ de mogelijke knelpunten en opportuniteiten die zich kunnen voordoen bij toepassing van een duurzame(re) 

benadering binnen de voedselketen, besproken. Het doel van deze workshops was niet om te komen tot oplossingen 

voor specifieke problemen, noch het bieden van antwoorden op specifieke vragen, maar om na te gaan in welke 

mate initiatieven voor het verhogen van de duurzaamheid binnen de voedselketen in conflict komen met het huidig 

voedselveiligheidsbeleid dan wel nieuwe opportuniteiten aanreiken. Deze inventaris van ideeën of aandachtspunten kan 

als informatiebron beschouwd worden voor verdere acties die kunnen genomen worden op diverse niveaus.

Disclaimer:

Het voorliggende verslag geeft een overzicht van de besprekingen die gehouden werden tijdens de workshops.  

Het betreft een generieke rapportering van de reflecties gemaakt door de deelnemers, die niet noodzakelijk overeenkomt 

met de visie van het Wetenschappelijk Comité of van het FAVV.
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Donatie (workshop 1)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Definities - Onderscheid tussen een voedselbank en een liefdadigheidsvereniging

• De volgende definities van voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen zijn opgenomen in de omzendbrief van 

het FAVV met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen (PCCB/

S3/CDP/109228): (5)

- voedselbanken: liefdadigheidsorganisaties die levensmiddelen inzamelen om aan liefdadigheidsverenigingen te 

verdelen;

- liefdadigheidsverenigingen: verenigingen zonder winstoogmerk met een menslievend karakter die 

levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding.  

(Ter info: liefdadigheidsverenigingen omvatten o.a. ook de sociale restaurants, de sociale kruideniers, etc.)

• Er zijn 9 voedselbanken in België, 1 per provincie volgens de oude indeling in provincies, en 629 

liefdadigheidsverenigingen die partner zijn van de voedselbanken. Donaties aan hulpbehoevenden vinden 

plaats via liefdadigheidsverenigingen en niet via voedselbanken. Er wordt opgemerkt dat de voedselbanken niet 

alle verenigingen erkennen. Bepaalde liefdadigheidsverenigingen zouden onrechtmatig gebruik maken van de 

benaming voedselbank. 

• De omzendbrief van het FAVV maakt een onderscheid tussen een voedselbank en een liefdadigheidsvereniging, 

terwijl de BOOD-activiteitenboom(6) van het FAVV enkel de activiteit van voedselbank vermeldt. Dit kan leiden tot 

misverstanden zowel bij de inspecteurs van het FAVV als bij de voedselbanken en de liefdadigheidsorganisaties. 

(5)  FAVV (PCCB/S3/CDP/1092228). Omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen  

– versie 2 van 22/07/2015.  [http://www.afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/]  
(6)  http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/_documents/2009-06-21_activboom_arbreactiv_landscape_v21_nl.pdf 

http://www.afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-02-08_Circ-ob_Voedselbanken_NL_V3_clean.pdf
http://www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2015-07-22_circ-ob_NL_voedselbanken_v2.pdf 
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/_documents/2009-06-21_activboom_arbreactiv_landscape_v21_nl.pdf 
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Reglementaire knelpunten

• Er komen weinig donaties uit de horeca. De voedseldonatie wordt belemmerd door bepaalde beperkingen zoals 

de etikettering van verwerkte levensmiddelen en de naleving van de koudeketen. Alle verwerkte en voorverpakte 

levensmiddelen moeten opnieuw worden geëtiketteerd. Net zoals voor traceerbaarheid wordt voorgesteld om de 

etiketteringsregels te versoepelen (bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst beperken tot de vermelding van allergenen). 

• Er zijn veel versoepelingen en uitzonderingen die het werk van de FAVV-controleurs bemoeilijken alsook de 

toepassing van de regelgeving bij de liefdadigheidsinstellingen ingewikkeld maakt. 

Beheersplan voor voedseldonatie door kleinhandelszaken

Sommige kleinhandelszaken hebben een goed uitgewerkt beheersplan voor voedseldonatie dat goed functioneert in de 

praktijk. Anderen hebben beheersplannen voor voedseldonatie die niet goed functioneren in de praktijk of die weinig 

worden toegepast. Bepaalde winkels hebben een voortrekkersrol in deze materie. Iedere winkel of groep van winkels 

heeft zijn eigen regels inzake donatie, wat de coördinatie bemoeilijkt.

1.2. Logistieke & Economische aspecten

Koudeketen & Capaciteit voor het ontvangen van producten 

Naleven van de temperatuurvoorschriften tijdens het vervoer en de opslagcapaciteit van de producten (koelkasten, 

diepvriezers en afdoende opslagruimtes) zijn struikelblokken voor de liefdadigheidsverenigingen.

Naleven van de houdbaarheidsdata 

• De levensmiddelen moeten 4 dagen voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum aankomen in de 

voedselbanken. De levensmiddelen moeten 2 dagen voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum aankomen in 

de liefdadigheidsverenigingen (conform werkmethodiek van de voedselbanken).

• Producten met uiterste consumptie datum (TGT) zijn de meest risicovolle producten en daar is voor donatie net veel 

behoefte aan.

• Het beheer van zuivelproducten levert het meest problemen op, aangezien deze producten niet kunnen worden 

ingevroren. Deze producten worden vaak weggegooid.  

• De omzendbrief van het FAVV (PCCB/S3/CDP/109228) vermeldt een houdbaarheidsdatum van 2 maanden voor 

ingevroren producten. Deze termijn wordt te kort bevonden voor het goed beheren van de distributieketen.
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1.3. Informatie & Communicatie

Onvoldoende kennis van de voedselveiligheidsregels 

• Voedselveiligheid is een na te leven basisregel. De autocontrolegidsen zijn ontwikkeld door de sectoren en 

bestemd voor de operatoren. Ze bevatten een deel m.b.t. de wetgeving en instructies om te voldoen aan de 

vereisten inzake hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. De gidsen zijn een hulpmiddel voor de operator om een 

autocontrolesysteem in te stellen. Anderzijds verduidelijkt de omzendbrief van het FAVV (PCCB/S3/CDP/109228) een 

aantal zaken voor voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen.

• Er bestaat geen specifieke Europese reglementering omtrent voedseldonatie. Er bestaan wel aanbevelingen over 

de interpretatie van de wetgeving, met name wat voedselveiligheid en hygiëne betreft om zo de voedseldonatie 

te vergemakkelijken, die opgesteld werden door verschillende lidstaten zoals Finland en Nederland. Er bestaat een 

Europese federatie van voedselbanken (FEBA).

• Uit de FAVV-inspecties van de liefdadigheidsverenigingen blijkt dat de regels inzake hygiëne en voedselveiligheid 

niet altijd goed worden nageleefd.

• De inzet van vrijwilligers die de hygiëne- en voedselveiligheidsregels niet goed kennen, vormt een risico. Er is een 

turnover van personen die werken in liefdadigheidsverenigingen en bijgevolg gaat er kennis verloren.  

FAVV onvoldoende gekend 

Bepaalde liefdadigheidsverenigingen kennen het FAVV niet en zijn niet geregistreerd. Er is m.a.w. nood aan meer 

communicatie.  

2 Opportuniteiten

2.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Vrijwillig engagement

Voedselbanken hebben richtlijnen, kleinhandelszaken hebben vaak een eigen procedure voor voedseldonatie opgesteld 

en het FAVV publiceerde een omzendbrief (PCCB/S3/CDP/109228). Deze verschillende regels zouden kunnen worden 

samengebracht in een gemeenschappelijk document.
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2.2. Logistieke & Economische aspecten

De inzameling coördineren en structureren

• Er zou een regionaal distributieplatform kunnen worden georganiseerd om de logistiek te vergemakkelijken. 

Verschillende liefdadigheidsverenigingen zouden kunnen worden samengevoegd. Er dient te worden opgemerkt dat 

er in bepaalde regio’s geen liefdadigheidsverenigingen zijn waarlangs donatie plaats kan vinden, waardoor er geen 

afzetmarkt is voor lokale winkels en supermarkten.  

• Een sterk punt is de synergie tussen de voedselbanken en de OCMW’s. Zo werd in Bergen een project voor het 

harmoniseren van de voedseldonaties op poten gezet. Betaalde werknemers werken er voor de inzameling en de 

herdistributie van levensmiddelen. Deze personen hebben een opleiding gekregen. Er is tevens een koelwagen 

beschikbaar.  

• De verschillende verkooppunten van levensmiddelen in een regio zouden in kaart gebracht kunnen worden. De 

inzameling van levensmiddelen zou kunnen plaatsvinden per regio in plaats van een vrachtwagen in te zetten per 

distributieketen.  

• In Nederland is het beheer van voedseldonaties beter gestructureerd en beter gecoördineerd dan in België. Een 

betere coördinatie zou het mogelijk maken om voedselverspilling te reduceren.

Invriezen van levensmiddelen 

Het invriezen van levensmiddelen lijkt een oplossing te bieden voor bepaalde levensmiddelen. Hierbij moet echter 

aandacht worden besteed aan de houdbaarheidsdatum en aan het type van de gebruikte verpakking, die de 

mogelijkheid tot invriezen van het levensmiddel moet toelaten (omwille van het risico voor oxidatie).

Meer professionalisme 

Werken met betaalde werknemers in plaats van met vrijwilligers (zorgt o.a. voor minder personeelswissel en minder kans 

dat kennis verloren gaat).

Minder voedselverspilling

Voedseldonatie is een manier om voedselverspilling te vermijden. Dit gedachtegoed wint aan populariteit omwille van 

de toegenomen armoede en de wens naar meer duurzaamheid.

De voedseldonaties bestaan voor 50% uit producten van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 

(FEAD), voor 30% uit donaties afkomstig van de voedselindustrie en voor 20% uit levensmiddelen die worden ingezameld 

in kleinhandelszaken. 

- Verliezen (overschotten) in de primaire productie: onverkochte producten in de veilingen gaan naar voedselbanken 

en liefdadigheidsverenigingen. 

- Voedseldonaties uit centrale distributiecentra van retailers gaan naar voedselbanken, terwijl donaties van 

kleinhandelszaken rechtstreeks naar de lokale liefdadigheidsverenigingen gaan.  
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2.3. Informatie & Communicatie  

Opleiding 

Het FAVV heeft in het verleden opleidingen over HACCP, voedselhygiëne, etc. georganiseerd voor 

liefdadigheidsverenigingen. Het zou goed zijn indien dit initiatief werd verdergezet, gezien de turnover van vrijwilligers.
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Door de consument gedreven initiatieven (workshop 2)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

“Grijze zones” in de wetgeving

De regelgeving rond voedselveiligheid wordt beschouwd als een remmende factor voor duurzame initiatieven. Ondanks 

recente, informatieve publicaties van het FAVV met betrekking tot door de consument gedreven duurzame initiatieven, 

blijven er een aantal grijze zones. De knelpunten of deze “grijze zones” in de regelgeving zijn onder meer gekoppeld aan:

a) onduidelijkheden omtrent de grens tussen initiatieven (7) binnen de privésfeer en openbare initiatieven (bv. de 

“buurtfrigo” of “open koelkasten” waar consumenten levensmiddelen en/of bereide maaltijden voor anderen kunnen 

achterlaten, het aanbieden aan derden van overschotten van maaltijden die in een privékeuken bereid werden);

b) enige onduidelijkheid rond definities (bv. afval versus overschot);

c) onduidelijkheid over vanaf wanneer de initiatiefnemer door het FAVV als operator beschouwd wordt. Wanneer er 

iets aan het product gewijzigd wordt, is men in geval van groepsaankopen of aankoopgroepen (AG) strikt genomen 

een operator  (bv. bij het openen van de verpakking en het herverdelen van de inhoud of het versnijden van het 

voedingsproduct in kleinere, aan derden te verdelen porties). 

Daarnaast wordt er opgemerkt dat niet in elke provinciale controle-eenheid een gelijkaardig (gedoog-)beleid geldt  

(bv. een “buurtfrigo” die in de ene provincie wél en in de andere provincie niet gedoogd wordt (8) ). 

Traceerbaarheid & verantwoordelijkheid

• Een belangrijke vraag die zich stelt, in het bijzonder in geval van een incident zoals een voedseltoxi-infectie, is:  

Wie is er verantwoordelijk (bv. bij groepsaankopen)? Wie wil die verantwoordelijkheid nemen?

• Hieraan gekoppeld, is het belang van de traceerbaarheid van producten. Een éénduidige invulling van de 

traceerbaarheid wordt echter bemoeilijkt door de verschillende formules en de verschillende gevallen van door de 

consument gedreven initiatieven, gaande van het aanbieden van overschotten van bereide maaltijden via internet, 

over open koelkasten en groepsaankopen, tot stadslandbouw.  

(7)  “Groepsaankopen”, http://www.favv-afsca.fgov.be/consumenten/dagelijksleven/aankoop/groepsaankopen/; “Bereiding van maaltijden thuis en 

verkoop via internet of sociale media”, http://www.favv-afsca.fgov.be/consumenten/dagelijksleven/aankoop/internet/ 

(8)  Nvdr: Buurtfrigo’s of open koelkasten moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten; de verantwoordelijke is te beschouwen als operator.
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Etikettering 

Alle informatie is niet altijd voldoende beschikbaar, voor de initiatiefnemer noch voor de consument, en soms is er 

onvoldoende kennis. Zo kunnen bv. binnen een groepsaankoop grote bollen kaas aangekocht worden en in kleinere 

pakketten verdeeld worden. Echter, wanneer er zowel een bol kaas met als zonder mosterdzaadjes versneden 

wordt, dient rekening gehouden te worden met mogelijke kruiscontaminatie van het allergeen mosterd. Niet elke 

initiatiefnemer is zich daarvan bewust, of beschikt over de nodige informatie om de consument hierover te informeren.

Houdbaarheid

Tevens belangrijk op het vlak van voedselveiligheid is de te vermelden houdbaarheidsdatum. De vragen die zich stellen, 

zijn:

- Hoe dient dergelijke datum (TGT, “te gebruiken tot” of THT, “ten minste houdbaar tot”) bepaald te worden?

- Hoe lang kan een product na houdbaarheidsdatum (THT) nog bewaard worden? (9)  

- Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van een houdbaarheidsdatum en wanneer dient deze geplaatst te worden 

(bv. verkoop via internet van (overschotten van) maaltijden)?

Greenwashing & claims

Misschien minder relevant op het vlak van voedselveiligheid, maar er worden vaak vage en/of foutieve claims gemaakt 

over duurzaamheid, waarbij aspecten van duurzaamheid als “marketing instrument” misbruikt worden. Veelal kennen 

de (grotere) duurzame initiatieven een economische motor (bv. het reduceren van de transportkosten eerder dan het 

ondersteunen van lokale producenten of het verminderen van de ecologische impact). Echter, ook sommige door de 

consument gedreven initiatieven meten zich soms te snel een label van duurzaamheid aan. 

Dergelijke ‘greenwashing’ is mede mogelijk door de vaagheid rond bepaalde termen die verbonden worden met 

duurzaamheid (zie ‘wetgeving’), alsook de ruime invulling die aan de term “duurzaamheid” gegeven kan worden. 

Eén van de gevolgen is dat de consument weinig instrumenten heeft om de werkelijke duurzaamheid van producten na 

te gaan en zich bij de aankoop van duurzame producten moet baseren op een beperkt aantal vuistregels, zoals bv. door 

na te gaan of het product al dan niet biologisch of lokaal geproduceerd werd.

 (9)  Nvdr: info op: http://www.afsca.be/dagelijksleven/houdbaarheidsdata/

http://www.afsca.be/dagelijksleven/houdbaarheidsdata/
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1.2. Informatie & Communicatie

Onvoldoende kennis over de mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid

De consument (tevens initiatiefnemer) is zich niet altijd bewust van de mogelijke voedselveiligheidsgevaren. Veelal is zijn 

kennis afkomstig uit de directe omgeving of vanuit de eigen opvoeding. Voorbeelden zijn de mogelijke aanwezigheid 

van (sporen van) allergenen, het respecteren van de koudeketen tijdens transport, kennis van infectieuze dierenziektes 

(bv. relevant bij het houden van “stadsvarkens”), etc.

Nood aan meer communicatie

• Hoe kunnen de actoren achter de verschillende door de consument gedreven initiatieven bereikt en geïnformeerd 

worden? 

• Het FAVV is vooral gekend als controlerend en niet als informerend orgaan. 

2 Opportuniteiten

2.1. Logistieke & Economische aspecten

Stimulans van de lokale economie & sociale samenhang 

• Door de consument gedreven initiatieven zijn voornamelijk lokale initiatieven (bv. kweken van varkens in de stad, 

groepsaankopen en andere coöperaties) waar “buren” elkaar leren kennen (bv. soepcafé = samen bereiden / samen 

eten). Dit verhoogt de sociale samenhang, en kan aldus de communicatiedoorstroming rond voedselveiligheid 

vergemakkelijken (zie verder).

• Dergelijke initiatieven kunnen de interesse voor lokale producten met een toegevoegde culturele waarde vergroten.

Minder overschotten/transport/verpakkingen

Bepaalde initiatieven, zoals de ‘korte keten’ met lokale productie en consumptie, groepsaankopen, 

gemeenschapslandbouw, etc. kunnen leiden tot zowel een verhoogde rendabiliteit of winstmarge (bv. samen investeren 

in landbouwmachines) maar ook tot een grotere ecologische bewustwording (minder overschotten/transport/

verpakkingen/….).

Informatisering

Nieuwe, digitale mogelijkheden vergemakkelijken de communicatiedoorstroming alsook het afstemmen van aanbod en 

vraag, wat de voedselveiligheid ten goede kan komen.
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2.2. Informatie & Communicatie

Afstand FAVV – consument verkleinen

Communicatie over de voedselveiligheidsgevaren via de (grotere) door de consument gedreven initiatieven biedt het 

FAVV een kans om positiever en meer proactief te communiceren. Door de mensen achter de initiatieven te bereiken, 

wordt uiteindelijk ook de gewone consument bereikt. 

Mogelijke communicatiekanalen zijn bv. de publicatie van ‘Goede Hygiëne Praktijken’ fiches in de krant, het mee 

opnemen van de wetgeving rond voedselveiligheid in de opleiding van de fytolicentie, maar ook de aanwezigheid van 

het FAVV op kleine, lokale of regionale evenementen.

Consument als stakeholder

De eindconsument maakt zelf deel uit van de initiatieven, wat een stimulus is voor de informatiedoorstroming, het 

ecologisch en sociaal bewustzijn, etc..

2.3. Kwaliteit

“Rijkere” voeding

Door de consument gedreven (en veelal “korte keten”) initiatieven gaan vaak gepaard met meer variëteit van producten 

(eerder aanbod- dan vraag-gestuurd) en hebben een impact op de samenstelling (bv. minder additieven), wat resulteert 

in een rijkere voeding. Bovendien hebben dergelijke initiatieven veelal oog voor de culturele waarde van het lokale 

product (d.w.z. deel van de traditie en het culturele milieu van de consument).
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Gezondheid / Voedingspatroon (workshop 3)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Definities & Complexiteit van de wetgeving

• De wetgeving inzake voedsel en leefmilieu evolueert parallel. Dit leidt tot een gebrekkige wederzijdse kennis en tot 

verwarring over de grondbeginselen, zoals de definitie van afval (vanaf wanneer wordt een product als afval beschouwd?).

• Er circuleren foute concepten die initiatieven kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld, de noties van afval en van verandering van 

statuut van afval zijn gedefinieerd, maar kunnen verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden. Dit heeft als gevolg dat 

levensmiddelen als afval zouden kunnen beschouwd worden terwijl ze het statuut nog niet hebben, waardoor de afvalberg 

vergroot (bijvoorbeeld het gebruik van schillen en loof van groenten en fruit).

• De bewaartemperatuur van levensmiddelen is ook onderhevig aan interpretaties en praktijken die tussen de EU-Lidstaten 

kunnen afwijken. België heeft een wetgeving die als voordeel heeft de omstandigheden goed uiteen te zetten en die 

een eenvormige toepassing op het hele grondgebied toelaat. Dit is niet het geval in Nederland, waar voor eenzelfde 

levensmiddel een bewaartemperatuur van zowel 4°C als van 7°C mogelijk is. In België bijvoorbeeld moet omwille van het 

risico op de groei van Listeria monocytogenes gerookte zalm bewaard worden bij een temperatuur van max. 4°C en wordt er 

een TGT vermelding toegekend. In de distributiesector in Nederland daarentegen wordt gerookte zalm blijkbaar soms aan 

7°C bewaard met een THT als vermelding.

1.2. Informatie & Communicatie

Misvattingen over bewaring

• Bewaring van levensmiddelen, onder meer mogelijk door de verpakking, is noodzakelijk om verspilling tegen te gaan en 

overproductie te kunnen opvangen. Echter, veelal leeft de indruk dat  de druk op het milieu toeneemt door verpakkingsafval 

en dat verpakte producten minder “duurzaam” zijn. 

• De TGT wordt door de sector bepaald met een zekere veiligheidsmarge. Voor eenzelfde soort product, kan de TGT verschillen 

omwille van een verschillende formulering van het product naargelang de leveranciers. De consument verwart nog te 

vaak de THT met de TGT, wat leidt tot productie van afval. De consument die nauwgezet de richtlijnen van de THT volgt en 

in bepaalde gevallen van de TGT, werpt levensmiddelen weg die nog kunnen geconsumeerd worden waardoor er meer 

voedselverspilling is. 
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Slecht/verkeerd begrip van hygiëne 

• Er wordt gemeld dat in de horecasector vaak wegwerphandschoenen gedragen worden om klanten te bedienen. Dit 

creëert een beeld of gevoel van een goede hygiëne, maar vormt geen garantie hierop. Bovendien leidt dit tot meer 

afval en een hoger risico op de ontwikkeling van allergieën (latex) bij horecapersoneel. 

• Een ander voorbeeld is de reclame voor desinfecterende middelen in de media. Dergelijke reclame geeft een vals 

beeld van netheid en hygiëne, waardoor de consumenten ertoe aangezet worden deze middelen te gebruiken. Dit 

leidt tot een verhoogd gebruik (in de keuken) van desinfecterende middelen (biociden) in plaats van een gewone 

reiniging die normaal gezien volstaat. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers, en een risico 

inhouden van mogelijke besmetting van levensmiddelen met deze middelen en van de mogelijke ontwikkeling van 

resistentie. Voor het leefmilieu heeft dit bovendien als gevolg dat de belasting van mogelijk gevaarlijke, chemische 

stoffen onnodig toeneemt.

Informeren over mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan duurzame consumptie

• De pasteurisatie van zuivelproducten verbruikt veel energie. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is de milieubelasting 

lager bij de productie van zuivelproducten op basis van rauwe melk. De consumptie van rauwe melk houdt 

daarentegen een risico in omwille van de potentiële aanwezigheid van pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën. 

Het is dus noodzakelijk risicoconsumenten, zoals kinderen, ouderen, zieken en zwangere vrouwen te waarschuwen 

over de risico’s van de consumptie van rauwe melk.

• Het gebruik van resten van groenten of fruit die gewoonlijk niet geconsumeerd worden, zoals schillen, loof of 

bladeren, in de keuken kan gezondheidsrisico’s inhouden, bijvoorbeeld door een veelal hogere belasting met 

pesticiden. De publiciteit of aansporing om deze wijze van duurzame consumptie te volgen, moet samengaan met 

een duidelijke boodschap om deze gevaloriseerde producten verplicht te reinigen zodat de risico’s geminimaliseerd 

worden. De media spelen hierbij een belangrijke rol.
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Rol van de media - psychologisch effect

• De media (TV, radio, geschreven en online pers, culinaire literatuur, sociale media, reclame) zijn de motor van 

de toekomst van een duurzame voeding en spelen een grote rol bij de beïnvloeding van het gedrag van de 

consument. Door onvoldoende genuanceerde berichtgeving kunnen de media de consument echter tot verkeerde of 

ongeschikte eetgewoonten aanzetten. Bijvoorbeeld:

- Het schrappen van de consumptie van vlees uit het voedingspatroon naar aanleiding van berichten in de 

media die aangeven dat “vlees kankerverwekkend is”, kan  leiden tot een tekort aan vitamine B12 en andere 

voedingsstoffen en bijgevolg een gezondheidsgevaar inhouden.

- Boodschappen over duurzame voeding worden vaak geassocieerd met vegetarisme(10)  of zelf veganisme.(11)  

Deze voedingspatronen zijn niet altijd zonder gezondheidsrisico, in het bijzonder voor kinderen, zwangere 

vrouwen, zieken of ouderen. 

• Er moet systematisch verwezen worden naar het belang van een nutritioneel evenwicht in het voedingspatroon. 

Bovendien kunnen veranderingen in het voedingspatroon, zoals het schrappen van vlees, andere microbiologische 

en chemische gevaren met zich meebrengen die risicovoller zijn dan deze van dierlijke producten. 

• De media zouden de boodschap dienen mee te geven dat een gevarieerde voeding, wat het beste is vanuit 

nutritioneel oogpunt en op het vlak van mogelijke gezondheidsrisico’s, ook duurzaam kan zijn.

Kennis van de voedingsrisico’s in de medische wereld

In het medisch milieu beschikt men niet altijd over voldoende kennis om een genuanceerde risico-baten analyse te 

doen van bepaalde voedingspatronen waarbij zowel de nutritionele aspecten als de gezondheidsrisico’s in rekening 

gebracht worden. Zo wordt bijvoorbeeld voor sommige zuigelingen vervangmelk met twee suikers aanbevolen, terwijl 

dit een risico zou kunnen inhouden op obesitas of diabetes op latere leeftijd. De risico’s die als prioritair of van belang 

beschouwd worden in de voedingssector krijgen niet automatisch bijval in de medische wereld. Zo krijgen de al dan 

niet dodelijke gevallen van Listeria niet dezelfde aandacht in de medische sector (niet prioritair) als in de voedingssector 

(prioritair), gezien het geringe aantal jaarlijkse sterftegevallen of besmettingen. 

(10) Vegetarisme is een voedingswijze waarbij men geen vlees (inclusief gevogelte), vis, schaaldieren en insecten eet, of voedsel waarin deze 

levensmiddelen zijn verwerkt. Bijproducten van geslachte dieren, zoals dierlijk stremsel in kaas en gelatine, worden ook uit de voeding weggelaten.

(11) Het veganisme is een levensstijl waarbij men geen dierlijke producten nuttigt en ook geen andere producten koopt of gebruikt waarbij sprake is van 

dierlijk leed. Een veganist eet dus geen vlees, vis, eieren, zuivel en honing en koopt bijvoorbeeld geen kleding van leer of verzorgingsproducten die 

getest zijn op dieren.
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2 Opportuniteiten

2.1. Informatie & Communicatie

De nutritoxicologische benadering: de dialoog tussen de gezondheidsactoren en de actoren van de voedselketen

• Er dient een evenwicht gevonden te worden tussen de voedselveiligheidsrisico’s (microbiologische en chemische 

gevaren) van producten en hun nutritionele voordelen voor de consument. De aquacultuur, bijvoorbeeld, biedt de 

mogelijkheid om uitputting en vervuiling van de zee tegen te gaan. Kweekvis is niet noodzakelijk duurzamer, doordat 

deze (deels) gevoerd wordt met vismeel afkomstig van wilde vis. Bovendien heeft vis die deels gevoederd wordt met 

planten ter vervanging van vismeel, niet altijd dezelfde nutritionele kwaliteit als wilde vis (gekweekte zalm bv. kan 

minder rijk zijn aan omega 3 vetzuren dan wilde zalm).

• De uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen voedselveiligheidsexperten (zoals de experten van 

het SciCom van het FAVV in België) en experten op het vlak van nutritionele aspecten en gezondheid (zoals de 

experten van de Hoge Gezondheidsraad in België) is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame, veilige 

en gezonde voeding voor de consument. Er werden reeds initiatieven genomen voor het onderling delen van de 

wetenschappelijke kennis over levensmiddelenchemie, -technologie en -veiligheid en over volksgezondheid om de 

risico’s van nieuwe methoden of producten te beoordelen. De risicobeoordeling van de consumptie van gekweekte 

insecten is hiervan een voorbeeld. Deze dialoog dient echter verder onderhouden en uitgediept te worden door deze 

uit te breiden naar de nutritionele en/of de medische aspecten. 

• Naast dit alles worden de veranderingen in het voedingspatroon aangemoedigd door initiatieven voor een dialoog 

tussen de actoren uit de gezondheidssector en de voedselketen, tot de consument. De vermindering van zout 

in de voeding bijvoorbeeld, die nu doorgevoerd is, is het resultaat van een dialoog tussen alle stakeholders. De 

bakkerijsector, die een grote inspanning leverde om zich aan te passen, is een voorbeeld dat deze dialoog geslaagd 

is.

Sensibilisering van de consument

• Initiatieven zoals collectieve of gegroepeerde aankopen, korte ketens, gemeenschappelijke moestuinen bieden het 

grote voordeel (en de kans) om de consument te sensibiliseren en hem beter te betrekken bij de problematiek van 

voedselveiligheid en van duurzame consumptie.

• Door deze nieuwe consumptiewijzen en/of voedingspatronen komt de consument dichter bij de operator 

(landbouwer, kleine producent) te staan, zodat de dialoog tussen de actoren vlotter verloopt.



70 71

Initiatieven rond duurzame voeding in het onderwijs

• Initiatieven over duurzame voeding in het onderwijs laat kinderen toe om duurzame voedingsmethoden te 

ontdekken. Er worden eenvoudige kookcursussen gegeven, maar het betreft eerder initiatieven genomen in 

bepaalde scholen en niet gestructureerde initiatieven binnen een scholennetwerk of een officieel programma.

• Kooklessen binnen het onderwijs maken kinderen vertrouwd met de basisvoedingsproducten, hun oorsprong en 

hoe ze te gebruiken.

• In het onderwijs dient ook de nodige aandacht besteed te worden aan de ecologische voetafdruk van voedsel. 

Noties van duurzame voeding in het onderwijs introduceren is evenwel een uitdaging omwille van het steeds groter 

wordend aantal materies die onderricht moeten worden.

• Deze initiatieven zouden het reeds mogelijk kunnen maken een deel van de chronische gezondheidsproblemen 

verbonden met bepaalde voedingspraktijken te verminderen.

2.2. Kwaliteit

Minimaal verwerkte levensmiddelen

De trend van de consumptie van niet of minimaal verwerkte levensmiddelen (vis, groenten, fruit), kan vanuit nutritioneel 

(en kwalitatief ) oogpunt aangemoedigd worden. Hierbij mogen evenwel de potentiële microbiologische risico’s niet uit 

het oog verloren worden.

Kwalitatieve en milieuvriendelijke producten

De kleine voedselproductie-eenheden, met een manier van werken die past binnen een duurzaam proces, brengen 

individueel misschien een beperkt aanbod van producten op de markt, maar de kwaliteit van de producten is hun troef 

(op sanitair, nutritioneel en milieugerelateerd vlak). 
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Hergebruik / valorisatie van reststromen (workshop 4)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Definities & Complexiteit van de wetgeving

• Het is belangrijk om onderscheid te maken en/of begrippen zoals afval, reststromen, nevenstromen, … goed te 

omschrijven.

• Bepaalde reststromen uit de voedingsketen krijgen het statuut van ‘afval’ en vallen bijgevolg onder deze wetgeving. 

Voor een verdere valorisatie in de voedings- of voederketen dienen ze aan bepaalde voorwaarden van deze 

wetgeving te beantwoorden. De verandering van ‘statuut’ van deze stromen bemoeilijkt de valorisatiemogelijkheden 

op het terrein. Bijvoorbeeld:

- De wetgeving staat het gebruik van bepaalde soorten afval (bijvoorbeeld dierlijke bijproducten), bijvoorbeeld als 

grondstoffen voor het kweken van insecten, niet toe.

- Keukenafval of bepaalde stromen uit de voedselketen die dierlijke grondstoffen bevatten mogen niet worden 

gevaloriseerd in de voedselketen zonder een specifieke, zware of intensieve verwerking (bijvoorbeeld koekjes die 

eieren/melk bevatten). 

• Bepaalde producten (bijvoorbeeld bladeren van radijzen of van rode biet) zouden als levensmiddelen kunnen 

worden geconsumeerd, maar vallen dan onder de ‘Novel Food’ wetgeving, wat een grondige risico-evaluatie inhoudt 

vooraleer ze in de handel gebracht mogen worden.

Verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Staat en de Gewesten

Afval afkomstig uit de voedselketen valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. Dit bemoeilijkt de eventuele valorisatie 

ervan na behandeling in de voedselketen (bijvoorbeeld naar diervoeders). Aangezien de status in bepaalde gevallen 

onduidelijk of vaag kan zijn en de verschillende Gewesten en de Federale Staat het begrip afval/niet-afval verschillend 

interpreteren, kunnen de controles door de verschillende overheidsniveaus bovendien overbodig of tegenstrijdig zijn.

Contractuele vereisten strenger dan de regelgeving

• [Aspect ‘preventie van reststromen’:] Op het vlak van catering zijn de contractuele eisen soms te hoog. Dit kan leiden 

tot voedselverspilling (bijvoorbeeld door een te groot aanbod voor de consument, te grote porties per maaltijd, te 

lange duur van het opdienen van de maaltijden, te grote, bestelde hoeveelheid...).

• [Aspect ‘preventie van reststromen’:] De handelsvereisten zijn soms hoger dan de wettelijke vereisten, wat zou 

kunnen leiden tot voedselverspilling.
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Traceerbaarheid

Soms is het op het vlak van traceerbaarheid praktisch en financieel niet altijd haalbaar om (kleine, ad hoc) reststromen bij de 

productie van levensmiddelen, bijvoorbeeld door een productiefout (zoals foutieve etikettering) of overschotten uit de horeca 

(scholen, kinderkribbes e.d.), te valoriseren.

1.2. Logistieke & Economische aspecten

Praktische & financiële beperkingen

Logistiek gezien is het soms praktisch en financieel niet altijd haalbaar om (kleine, ad hoc) reststromen, te valoriseren.

Budget 

[Zowel aspect ‘valorisatie van reststromen’ als aspect ‘preventie van reststromen’:] Bijkomende investeringen (bv. de aankoop van 

materiaal) kunnen nodig zijn in de strijd tegen voedselverspilling. 

‘Protectionisme’

[Aspect ‘preventie van reststromen’:] Omwille van een vorm van “protectionisme” en van de aansporing om lokaal te consumeren, 

vereisen de verdelers (veelal onder druk van de consument) bijvoorbeeld vlees van een bepaalde (geografische) oorsprong. 

Hierdoor worden verwerkende inrichtingen verplicht om hun stocks te diversifiëren/te vergroten, wat tot meer verspilling kan 

leiden.

1.3. Informatie & Communicatie

Wetenschappelijke kennis

De wetenschappelijke kennis over risico’s die mogelijk met bepaalde soorten afval gepaard kunnen gaan (+ risico’s van 

overdracht) is nog te beperkt om het gebruik van dit afval als grondstof toe te laten, bijvoorbeeld voor het kweken van insecten. 

Gevreesd wordt om in de toekomst te worden geconfronteerd met een onvoorziene crisis ten gevolge van de valorisatie van 

afval (bijvoorbeeld opduiken van een risico dat initieel niet geïdentificeerd was).

Sensibilisering van de consument

• [Aspect ‘preventie van reststromen’:] De consumenten zijn onvoldoende gesensibiliseerd rond duurzame ontwikkeling. 

• Groenten en fruit die rotte plekken vertonen moeten uit de voedselketen worden gehaald. Echter, zou het gezonde gedeelte 

niet gevaloriseerd kunnen worden na verwijdering van het rotte gedeelte?

• [Aspect ‘preventie van reststromen’:] De consumenten zijn onvoldoende op de hoogte van de verschillen tussen TGT en THT, 

wat leidt tot voedselverspilling. Een duidelijkere benaming zou kunnen voorgesteld worden.
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Over-communicatie

[Aspect ‘preventie van reststromen’:] Te veel communicatie kan leiden tot onnodige angst bij de consumenten, met grote, 

onverkochte hoeveelheden van producten als mogelijk gevolg. Bijvoorbeeld toen de Britse autoriteiten paardenvlees 

aantroffen in lasagne afkomstig van Frankrijk, werd een aanzienlijk lagere consumptie in België vastgesteld ofschoon 

België niet bij het incident betrokken was. Dit heeft geleid tot de vernietiging van partijen lasagne. Een ander voorbeeld 

is de EHEC-crisis van 2011 waarbij initieel de komkommers ten onrechte als besmettingsbron werden aangeduid, wat 

leidde tot de vernietiging van grote partijen komkommers.

2 Opportuniteiten

2.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Traceerbaarheid

De toepassing van de traceerbaarheidsmodaliteiten op ‘afval’ afkomstig uit de voedselketen zou de valorisatie ervan, 

bijvoorbeeld als grondstof voor diervoeders, kunnen vergemakkelijken terwijl de voedselveiligheid gewaarborgd blijft. 

Het is dus belangrijk dat de reststromen uit de voedingsproductie traceerbaar blijven, zelfs wanneer deze als afval 

worden beschouwd, zodat deze opnieuw in de voedingskolom terecht kunnen komen bv. als diervoeder.

2.2. Logistieke & Economische aspecten

Informatisering

Informaticatools zouden de valorisatie van kleine ‘afvalstromen’ kunnen vergemakkelijken door vraag en aanbod 

met elkaar in contact te brengen. Het biedt ook mogelijkheden in het kader van traceerbaarheid. Deze tools bestaan 

gedeeltelijk al (zie bijvoorbeeld www.labourseauxdons.be of www.food.be).

Innovatie / Investeringen

[Aspect ‘preventie van reststromen’:] Innovatie of investeringen om bv. te streven naar een langere houdbaarheid van 

producten, zouden de kwantiteit van reststromen kunnen verminderen. Zo zou het gebruik van performantere apparaten 

voor het serveren van maaltijden in de cateringsector kunnen leiden tot minder voedselverspilling (het gebruik van 

koeltogen zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om onverkochte maaltijden te hergebruiken). 

http://www.labourseauxdons.be
http://www.food.be
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Valorisatie naar diervoeders (workshop 5)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Aanvullende vereisten

Complexiteit van de wetgeving

• De wetgeving is vaak een beperkende factor voor valorisatie van reststromen naar diervoeders.

• De indeling/classificatie van een reststroom als bijproduct of afvalproduct (categorie 3) is soms moeilijk/onduidelijk.

Te strenge vereisten

Sommige afvalstromen (categorie 3) kunnen wegens (te) strenge eisen niet gevaloriseerd worden naar diervoeders, 

ofschoon ze daar wel geschikt voor kunnen zijn.

Controle op afvalproducten 

Afvalproducten (categorie 3) kunnen gevaloriseerd worden in de diervoederketen. De indruk bestaat dat afvalproducten 

aan minder strenge controles onderhevig zijn, zelfs al komen ze terug in de diervoederketen (categorie 3). 

Diervoederproducenten stellen nochtans wel strenge eisen m.b.t. de voedselveiligheid (o.a. voorzien in autocontrole 

gids) aan verwerkingsbedrijven van afvalstromen.

Verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Staat en de Gewesten

De controle van afvalstoffen is een bevoegdheid van de gewesten, terwijl de controle van diervoeder(productie) een 

federale bevoegdheid, nl. van het FAVV, is.

1.2. Logistieke & Economische aspecten

Economische aspecten 

• Economische aspecten kunnen een knelpunt vormen voor valorisaties naar diervoeders. In sommige gevallen is het 

namelijk goedkoper om de reststromen te verwerken in de reguliere afvalverwerking.

• Bedrijven die reststromen valoriseren naar diervoeders, hebben vaak een grote aanvoer op vaste tijdstippen nodig, 

waardoor kleine bedrijven of occasionele aanvoerders geen toegang hebben tot dit valorisatiecircuit.
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Competitie food/feed

Vooral voor ‘pet food’ (bv. honden- en kattenvoer) stelt de consument hoge eisen of is er een negatieve perceptie van 

de verwerking van reststromen. Dit leidt in sommige gevallen tot de verwerking van producten die geschikt zijn voor 

menselijke consumptie in pet food en dit ten koste van bijproducten of afvalstoffen.

Kleine producenten

• Onvoldoende kennis van de mogelijkheden voor  valorisatie van bijproducten/afval of economische aspecten (zie 

hoger) zijn vaak een rem op de valorisatie bij kleine producenten. Een voorbeeld is de valorisatie van lactoserum bij 

kleine producenten van kaas, wat vaak nagelaten wordt omdat het een belangrijke investering vraagt (tank voor de 

koeling en bewaring van het lactoserum binnen de koude keten).

• De productiecapaciteit bij kleine bedrijven is een rem op de influx; bedrijven die reststromen valoriseren naar 

diervoeders vereisen vaak grote aanvoer op vaste tijdstippen (zie hoger).

Overproductie 

• De indruk bestaat dat sommige bedrijven (zowel bij de productie van voedingsproducten als van diervoeders) een 

systematische overproductie hebben.

• Dit leidt tot verspilling en het telkens opnieuw valoriseren van bijproducten/afval.

• Vanuit het standpunt van de consument, werd ook gewezen op de rol van de distributiesector. De enorme keuze van 

voedingsmiddelen in vaak grote verpakkingen in de winkelrekken kunnen ook verspilling induceren.

1.3. Informatie & Communicatie

Perceptie/politiek 

• Verkeerde percepties kunnen duurzaamheid in de weg staan (bv. eventuele versoepeling van feed ban (12)  roept 

verzet op, wat niet gefundeerd is).

• Het gebruik van labels door de behoefte zich te onderscheiden, zet soms aan tot desinformatie van de consument. 

Dit kan in een aantal gevallen de duurzaamheid van de keten hypothekeren.

• Paradox van de consument : er wordt een vermindering van de verspilling van de voedingsmiddel gevraagd 

(‘circulaire’ economie), maar er wordt vaak niet aanvaard dat voedselproducerende dieren gevoederd worden met 

“afval”.

• Is de consument bereid om meer te betalen voor voedingsmiddelen indien deze duurzamer zijn?

 (12) D.w.z. het verbod op het gebruik van de meeste dierlijke eiwitten in de voeding van alle dieren (feed ban : Beschikking 2000/766/EG, later ingevoegd  

in Verordening (EG) nr. 999/2001)
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Kleine producenten

Er is een gebrek aan informatie of vorming van de kleine operatoren op het vlak van de valorisatie van bijproducten.

2 Opportuniteiten

2.1. Regelgeving & Andere vereisten

Feed ban

• Verdere versoepeling van de feed ban is belangrijk in het kader van duurzaamheid.

• Dit kan mogelijk leiden tot een negatieve perceptie in de publieke opinie. Het argument van duurzaamheid is 

belangrijk in deze maatschappelijke discussie.

2.2. Logistieke & Economische aspecten

Stimulatie van valorisatie door kleinere bedrijven

• Dit zal echter steeds gepaard gaan met hogere kosten, die dienen gecompenseerd te worden door een hogere prijs 

van het eindproduct of door economische stimulansen.

• Marketing is in dit kader van groot belang (bv. niche producten, lokale producten).

Stimulatie van valorisatie in diervoeder

De vervuiler betaalt: hogere kosten voor afvalverwerking zullen meer valorisatie van “afval” naar diervoerders 

aanmoedigen.

Lokale en/of korte keten productie

• Deze genereert doorgaans minder afval.

• Lokale productie is vaak gemakkelijker in een klein land (d.w.z. een potentiële opportuniteit voor België ?)
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2.3. Informatie & Communicatie

Kennis (educatie/onderzoek)

• Het onderwijs en het onderzoek (kennis) zijn van een hoog niveau in België, en kunnen bijdragen aan belangrijke 

ontwikkelingen met betrekking tot de valorisatie van afval.

• Er is veel knowhow op een kleine oppervlakte in België. 

Consument

• Informatie/educatie van de consument kan een belangrijke motor zijn voor de valorisatie van nevenstromen naar 

diervoeders.

• Labels/lastenboeken spelen hierin een belangrijke rol. Dit biedt ook opportuniteiten om zich te onderscheiden van 

elkaar.

Diervoedersector

• Er dient benadrukt te worden dat er zeer weinig tot geen afval/verspilling is in de diervoedersector.

• Men observeert veel knowhow omtrent de valorisatie van diverse bijproducten/afvalstromen.

2.4. Innovatie

Nieuwe proteïnen bronnen 

• De ontwikkeling van nieuwe technieken of de optimalisatie van de huidige technieken kan leiden tot een verhoogde 

influx van proteïnen afkomstig van “afvalproducten” in diervoeders: bv. insecten, algen, gisten, bacteriën, …

• Dit zou ook een rem op het gebruik van overzeese soja betekenen, wat de duurzaamheid enkel ten goede komt.
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Valorisatie naar nieuwe (‘pop-up’) producten (workshop 6)

1 Knelpunten

1.1. Regelgeving & Andere vereisten

Reglementaire beperkingen

De wetgeving kan afwezig zijn, onduidelijk zijn of als een remmende factor worden ervaren. Het is voor de ontwikkelaars 

van nieuwe producten of nieuwe processen vaak moeilijk om de mogelijke knelpunten in de wetgeving te voorzien. 

Controle FAVV

De controlemissie van het FAVV kan een knelpunt vormen bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe 

producten of processen. Controleurs/inspecteurs hebben niet de taak om operatoren te begeleiden.

Voedselveiligheid

De voedselveiligheid (zowel microbiologisch als chemisch) van nieuwe producten/processen dient gegarandeerd 

te worden. De samenstelling van het product speelt hierbij een rol. Voorbeelden: producten met een beperkte 

houdbaarheid, producten met een hoge wateractiviteit, vleesproducten zonder toegevoegd nitriet (gevaar voor 

groei van Clostridium), recyclage met thermische behandeling vb. brood (meer vorming van acrylamide), minder 

grondbewerking (schimmels), …

Nieuwe of onbekende gevaren

In sommige gevallen kunnen nieuwe of onbekende gevaren zich voordoen of geïntroduceerd worden in de 

voedselketen. Een voorbeeld is de mogelijke migratie van stoffen die een chemisch gevaar inhouden via gerecycleerde 

verpakking.

Allergenen & etikettering

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten/processen is telkens een nieuwe risico-evaluatie noodzakelijk. In het geval 

van allergenen bijvoorbeeld, is het daardoor mogelijk dat de etikettering moet worden aangepast.

Kwaliteit

Bij het introduceren van nieuwe producten zijn kwaliteitsaspecten belangrijk (gezondheid consument).
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Verantwoordelijkheden 

De oprichting van gedeelde werkplaatsen die gebruikt worden met het oog op het verlagen van de kosten en het delen 

van dure apparatuur kent een opmars. In dit kader is het niet altijd duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor 

de voedselveiligheid.

1.2. Logistieke & economische aspecten

Kosten-baten 

• Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en/of processen dienen de kosten-baten vooraf goed overwogen te 

worden. In het geval van valorisatie van reststromen dienen de kosten van verwerking (vb. reinigen, stabiliseren), 

distributie (o.a. verpakking), de kosten van het niet verwerken en de opbrengsten in rekening te worden gebracht. 

Vaak hangt de slaagkans samen met de bereidheid van de consument om meer te betalen (zie ook ‘Rol / perceptie 

van de consument’). In sommige gevallen kan een levenscyclusanalyse uitgevoerd worden (vb. aquaponie: de 

gezamenlijke kweek van vissen en groenten binnen een gesloten circuit).

• Duurzaamheid: Nieuwe producten/processen kunnen minder duurzaam blijken te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld op 

middellange of lange termijn tot hogere kosten leiden.

Technologie/infrastructuur 

Bij de ontwikkeling van nieuwe processen/producten ontbreekt soms de geschikte technologie/infrastructuur. Ook in het 

geval van gedeelde werkplaatsen (pilootinstallaties, incubatoren) kan er ook een tekort zijn aan specifieke infrastructuur.

1.3. Informatie & Communicatie

Afwezigheid van wetenschappelijke resultaten/databanken over nieuwe producten of processen

Voor sommige producten/processen is er te weinig informatie beschikbaar op het vlak van houdbaarheid, 

voedselveiligheid, enz. Er is een gebrek aan kanalen en financiering voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 

van producten en processen en voor onderzoek naar de houding van de consument.

Rol / perceptie van de consument 

Het is bijzonder moeilijk om de houding van de consument te veralgemenen. In sommige gevallen is de houding 

eerder emotioneel, dan wel goed doordacht. Bepaalde nichegroepen hebben specifieke verwachtingen met betrekking 

tot duurzaamheid. Verder is de perceptie van de consument ten opzichte van de slaagkans van nieuwe producten of 

processen zeer  belangrijk. In veel gevallen is de consument niet bereid om meer te betalen voor een bepaald product. Er 

is nood aan een betere kennis van het gedrag van ‘de’ consument.
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2 Opportuniteiten

2.1. Regelgeving & Andere vereisten

Beleid en netwerken

Het is belangrijk dat de Europese Unie voor bepaalde innoverende producten een duidelijk (en vooruitstrevend) 

standpunt inneemt en dat er netwerken zijn tussen de verschillende lidstaten om informatie uit te wisselen.

Overheid

De overheid kan een sturende rol spelen bij de slaagkans van de introductie van nieuwe producten of processen 

(bijvoorbeeld door het opleggen van taksen op niet duurzame producten of processen zoals niet-recycleerbare 

verpakkingen, …).

2.2. Informatie & Communicatie

Innovatiesteunpunt

Bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe productieprocessen en/of nieuwe producten zijn er veel 

zaken waar men rekening mee moet houden. Een centraal aanspreekpunt alsook een omkadering door de overheid kan 

een belangrijk hulpmiddel voor de operatoren zijn.

Communicatie naar consument

Een betere communicatie met consumenten verhoogt de slaagkansen van nieuwe productieprocessen en/of nieuwe 

producten.

Voedingssociologie

Een sociologische analyse, waarbij rekening wordt gehouden met regionale verschillen, kan de nodige informatie leveren 

over de houding en de perceptie van de consument ten opzichte van nieuwe producten en processen.
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2.3. Innovatie

Nieuwe producten/technologieën

Nieuwe producten/technologieën kunnen duurzamer zijn en meer mogelijkheden bieden door de optimalisatie 

van de methoden en het beperken van de verliezen. Meer duurzaamheid kan gerealiseerd worden door aanpassing 

of innovaties op lange termijn. Voorbeelden zijn: kweekvlees (geen dieren nodig, minder CO2-uitstoot), duurzame 

landbouwtechnieken (precisielandbouw, minder grondbewerking), toepassen van specifieke belichting in de 

groententeelt voor optimale groei en minder energieverbruik, organische verpakkingsmaterialen, introductie van 

nieuwe/vergeten (delen van) groenten/fruit bij consumenten, insecten als diervoeder of voor humane consumptie. 

Daarbij kan een product gelinkt worden met een imago van duurzaamheid.

Afzetmarkt

Er is een nieuwe generatie van consumenten die meer reist en bijgevolg meer openstaat voor nieuwe producten uit 

andere culturen. Er is veel ruimte voor nieuwe markten.

2.4. Kwaliteit

Nieuwe producten 

Deze kunnen gezonder (vb. vleesproducten zonder toegevoegd nitriet) en organoleptisch beter zijn.
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