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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het voorkomen van voedselverspilling: strategieën voor een doelmatiger 
voedselvoorzieningsketen in de EU
(2011/xxxx(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 191 en 192 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
met betrekking tot het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van de 
gezondheid van de mens en van het milieu,

– gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen1,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2010 over het Groenboek van de Commissie over het 
beheer van bioafval in de Europese Unie2,

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over "billijke inkomens voor de boeren: een 
beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa"3,

– gezien zijn resolutie van 18 januari 2011 over de erkenning van de landbouw als sector die 
van strategisch belang is voor de voedselzekerheid4,

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 getiteld "Het GLB tot 2020: inspelen op de 
uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale 
evenwichten"5,

– gezien het voorbereidende onderzoek over voedselverspilling in de EU 27 – DG Milieu 
van de Europese Commissie (2010), 

– gezien het onderzoek van de FAO (2011) over "Voedselverlies en voedselverspilling 
wereldwijd",

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
(A7-0000/2011),

A. overwegende dat in Europa elk jaar een groeiende hoeveelheid gezond en eetbaar voedsel 
(volgens sommige schattingen tot 50%) ergens tussen de schakels van de 
voedselvoorzieningsketen verloren gaat en afval wordt,

                                               
1 PB L 312 van 23.11.2008, blz. 3.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0264
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0302
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0006
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0000. (verslag A7-0202/2011).
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B. overwegende dat in een door de Commissie gepubliceerde studie de jaarlijks 
voortgebrachte hoeveelheid voedselsafval in de 27 lidstaten op ongeveer 89 miljoen ton 
wordt geschat, ofwel 179 kilo per hoofd van de bevolking met grote afwijkingen tussen de 
afzonderlijke landen en sectoren, waarbij de verspilling in de landbouw op 
productieniveau nog buiten beschouwing is gelaten, 

C. overwegende dat binnen de Europese Unie nog 79 miljoen mensen onder de 
armoedegrens leven, wat betekent dat meer dan 15% van de EU-burgers minder dan 60% 
verdient van het gemiddelde inkomen in het land van vestiging, en dat van die 79 miljoen 
mensen 16 miljoen mensen voedselhulp hebben gekregen via liefdadigheidsinstellingen,

D. in aanmerking genomen de door de FAO vrijgegeven alarmerende cijfers volgens welke 
er op dit moment voor 925 miljoen mensen op de wereld ondervoeding dreigt, cijfers 
waarbij de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, gericht op het halveren van de 
armoede en de honger vóór het jaar 2015, steeds verder uit zicht raken, 

E. overwegende dat op basis van studies van de FAO de voorziene toename van de 
wereldbevolking van 7 tot 9 miljard een uitbreiding van de voedselvoorziening vergt van 
70% vóór het jaar 2050,

F. overwegende dat met het terugdringen van de voedselverspilling een zeer belangrijke 
eerste stap wordt gezet bij het bestrijden en verminderen van de honger in de wereld, bij 
het verbeteren van de voedingsstandaard van de wereldbevolking en bij het ondervangen 
van de door de FAO geschatte groei in de vraag naar voedsel,

G. overwegende dat de voedselverspilling niet alleen ethisch beladen is maar ook gevolgen 
heeft op economisch, sociaal, milieu-, voedings- en gezondheidsvlak,

H. overwegende dat steun ter verbetering van de doelmatigheid van de 
voedselvoorzieningsketens in ontwikkelingslanden niet slechts direct ten goede komt aan 
de lokale economie en de duurzame groei in deze gebieden, maar indirect ook bijdraagt 
aan een evenwichtige wereldhandel voor landbouwproducten en de herverdeling van 
natuurlijke hulpbronnen,

I. overwegende dat een groeiend aantal lidstaten bezig is met initiatieven om de publieke 
opinie bewust te maken van de oorzaken en de gevolgen van voedselverspilling en van de 
manieren om deze verspilling tegen te gaan en dat wordt gepoogd het publiek gevoelig te 
maken voor een op kennis en beschaving gebaseerde cultuur die de beginselen van 
duurzaamheid en solidariteit als uitgangspunt heeft,

J. overwegende dat de primaire verantwoordelijkheid voor voedselzekerheid ligt bij hen die 
een actieve rol spelen in de voedselvoorzieningsketen, 

1. bevestigt dat voedselzekerheid voor de mens een grondrecht is, een recht dat vorm krijgt 
middels een beschikbare, toegankelijke, bruikbare en regelmatige aanvoer van voedsel 
dat voldoende voedingswaarde heeft, gezond is en in overeenstemming is met de 
behoefte; 

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten om strategieën te bevorderen die zijn 
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gericht op de verbetering van de efficiëntie van de voedselvoorzieningsketen en om met 
spoed het hoofd te bieden aan het probleem van de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoerketen; spoort de Raad, de Commissie en de lidstaten aan 
deze twee punten met voorrang op de beleidsagenda te zetten; 

3. is bezorgd over het feit dat dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid nog uitstekend eetbaar 
voedsel wordt behandeld als afval, met alarmerende gevolgen op voedings-, milieu-, 
sociaal en economisch vlak; verzoekt de Commissie daarom de oorzaken en de gevolgen 
te onderzoeken van het jaarlijks weggooien, verspillen en laten bederven van ongeveer 
50% van de voedselproductie, onder meer door een nauwkeurige raming te maken van de 
verspillingen en een inschatting te maken van zowel de sociale en economische gevolgen 
als de gevolgen voor voeding en milieu; verzoekt de Commissie daarnaast om concrete 
maatregelen uit te werken die zijn gericht op het halveren van de voedselverspilling vóór 
2025 en tegelijkertijd op het tegengaan van het voortbrengen van voedselafval; 

4. acht het dringend noodzakelijk de voedselverspilling over de hele lengte van de 
toevoerketen terug te dringen, van het veld tot het bord; benadrukt de noodzaak van een 
gecoördineerde strategie gevolgd door concrete maatregelen op Europees niveau die zijn 
gericht op het efficiënter maken van de voedselvoorzieningsketens; 

5. verzoekt de Commissie bij het uitwerken van het ontwikkelingsbeleid steun te geven aan 
maatregelen die zijn gericht op het terugdringen van verspilling over de hele lengte van 
de voedselvoorzieningsketen in ontwikkelingslanden waar de productietechnieken, het 
beheer van de naoogst, de infrastructuur, de verwerkingsprocessen en de verpakking 
ontoereikend en inadequaat zijn; 

6. neemt nota van het feit dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie van de termen 
"voedselverspilling" en "voedselafval"; neemt in ogenschouw dat de gangbare opvatting 
is dat het bij "voedselverspilling" gaat om het geheel van ergens in de 
voedselvoorzieningsketen om economische of uiterlijke redenen weggegooide 
voedingsproducten of voedingsproducten die worden weggegooid vanwege 
overschrijding van de uiterste houdbaarheidsdatum, ofschoon de producten nog 
uitstekend eetbaar zijn en geschikt voor consumptie door de mens en, bij gebrek aan een 
alternatieve bestemming, worden vernietigd en weggegooid, met nadelige gevolgen 
vanuit het oogpunt van het milieu, de economische kosten en de inkomstenderving voor 
ondernemingen;

7. neemt nota van het feit dat er in Europa geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie daarom met een wetgevingsvoorstel te komen 
waarin een typering wordt gegeven van "voedselverspilling" en verzoekt dat in het 
huidige normenstelsel voor de definiëring van afval ook voedselafval van agrarische 
herkomst wordt opgenomen;

8. benadrukt dat de landbouw vanwege zijn specifieke kenmerken een cruciale rol en een 
voortrekkersrol kan spelen in de strijd tegen voedselverspilling; moedigt de Commissie 
daarom aan om in komende wetgevingsvoorstellen op het gebied van landbouw, handel 
en distributie van voedingsproducten ambitieuze maatregelen op te nemen in deze 
richting; hoopt op gezamenlijke actie waar het gaat om investeringen in onderzoek, 
wetenschap, technologie, scholing, verspreiding en innovatie op het gebied van landbouw 
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teneinde de voedselverspilling terug te dringen en de consumenten aan te zetten tot een 
meer verantwoordelijke houding en bewust gedrag om de verspilling van voedsel te 
voorkomen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op maatregelen te bevorderen die zijn gericht op 
bewustmaking van de publieke opinie over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op de 
introductie van voorlichtingstrajecten inzake voeding, in het bijzonder bij scholen en 
instellingen voor middelbaar onderwijs teneinde beter gedrag te bevorderen; benadrukt de 
belangrijke rol van het lokale bestuur en gemeentelijke instanties bij het geven van 
informatie en steun aan burgers op het gebied van preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling; 

10. is verheugd over de initiatieven in verschillende lidstaten die gericht zijn op de 
inzameling op lokaal niveau van onverkochte landbouwproducten en voedingsmiddelen 
om deze te herverdelen onder niet-koopkrachtige inwoners; benadrukt in dit verband de 
waardevolle bijdrage van zowel vrijwilligers bij de verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties die systemen en activiteiten ontwikkelen om 
verspilling tegen te gaan;

11. dringt er bij de Commissie op aan instrumenten en acties aan te geven die kunnen worden 
ingezet ter stimulering van een grotere betrokkenheid van landbouwondernemingen, 
groothandels, winkels, distributieketens, mensa's en publieke en private eetgelegenheden 
bij acties die gericht zijn tegen de verspilling van voedsel; 

12. verzoekt de Commissie een eventuele wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor restaurantdiensten te overwegen waarbij een 
voorkeursbehandeling zou kunnen worden gegeven aan ondernemingen die, afgezien van 
het feit dat zij voldoen aan alle andere voorwaarden, garanderen dat de niet gebruikte 
(onverkochte) producten gratis worden verdeeld onder niet-koopkrachtige burgers en die 
concrete maatregelen bevorderen om de verspilling terug te dringen;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te overwegen en te stimuleren die zijn gericht op het 
bij de bron aanpakken van voedselverspilling, bijvoorbeeld een etikettering met twee 
houdbaarheidsdatums (een commerciële houdbaarheidsdatum en een 
consumptiehoudbaarheidsdatum) en de korting bij verkoop van artikelen die over de 
houdbaarheidsdatum heen zijn of die zijn beschadigd, alsmede maatregelen die zijn 
gericht op het terugdringen van de verpakkingshoeveelheden, opdat men via een 
ecologisch verantwoord industrieel ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde producten; 

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te bevorderen en te ondersteunen die zijn gericht op het 
versterken van een duurzame productie op kleine en middelgrote schaal die verbonden is 
met lokaal en regionaal verbruik en lokale en regionale markten; erkent dat lokale 
markten duurzaam zijn op milieugebied en bijdragen aan de stabiliteit van de primaire 
sector; verzoekt dat het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid de financiering 
waarborgt van activiteiten die zijn gericht op de bevordering van directe verkoop en 
lokale markten en alle vormen van stimulering van de kortste lijnen, ofwel de directe 
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verkoop;

15. moedigt de Raad en de Commissie aan om 2013 uit te roepen tot het Europese jaar tegen 
de voedselverspilling als belangrijk instrument voor voorlichting en promotie, teneinde 
de Europese burgers bewust te maken en de aandacht van nationale regeringen te vestigen 
op dit belangrijke thema opdat afdoende middelen beschikbaar worden gesteld om de 
uitdagingen van de nabije toekomst het hoofd te bieden; 

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De verspilling van voedingsmiddelen heeft een dermate grote omvang aangenomen dat het als 
een wereldomvattend probleem moet worden beschouwd dat zich manifesteert in de gehele 
voedselvoorzieningsketen, van het veld tot op het bord van de consument. 

Volgens bepaalde gegevens over de periode van 1974 tot nu wordt geschat dat de verspilling 
van voedsel op wereldschaal is toegenomen met 50%.

Voedselverspilling vindt plaats op de landbouwgronden, in de verwerkende industrie, bij 
distributiebedrijven en bij de consument. Voedselverspilling vindt zowel plaats in 
geïndustrialiseerde landen als in ontwikkelingslanden. Voedselverspilling vormt een keten die 
parallel loopt aan de voedselproductieketen en die oorzaak is van een groot aantal nadelige 
gevolgen. 

De voedselverspillingskwestie staat tegenover het fundamentele probleem van de 
voedselvoorziening die serieus wordt bedreigd door een reeks factoren, waaronder de 
beperkte aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot de groeiende 
wereldbevolking en de schaarse toegang tot voedsel voor het armste deel van de bevolking. 

Vandaar dat een reeks analyses en overwegingen is verschenen over onze omgang met het 
beschikbare voedsel.

Een recente, in opdracht van de FAO uitgevoerde studie brengt alarmerende cijfers aan het 
licht, in het bijzonder wat betreft de geïndustrialiseerde wereld: Europeanen en Noord-
Amerikanen verspillen per hoofd van de bevolking tussen 95 en 115 kilo voedsel per jaar, 
bewoners van Afrika onder de Sahara verspillen daarentegen tussen 6 en 11 kilo.

De oorzaken van de verspilling zijn niet altijd dezelfde: de oorzaken verschillen afhankelijk 
van de positie in de voedselvoorzieningsketen, het soort product en de plaats waar de 
voedselverspilling zich voordoet. Als we de keten onderverdelen in vijf verschillende sectoren 
(agrarische productie, verwerking en opslag, behandeling, distributie en consumptie), valt op 
hoe verschillende activiteiten op elk van deze vijf niveaus leiden tot verspilling van voedsel 
dat nog uitstekend geschikt is voor consumptie: Van verlies bij de oogst en bij de opslag, via 
transport onder slecht gegarandeerde omstandigheden en fouten bij de verpakking, tot aan 
slechte gewoonten van de eindconsument bij de aanschaf en het gebruik van 
voedingsmiddelen. 
Wat betreft de geïndustrialiseerde landen concentreert het merendeel van de verspilling zich 
in de laatste fase, ofwel de fase van de distributie en de consumptie. Dit is voornamelijk het 
gevolg van een te grote voedselproductie, terwijl in ontwikkelingslanden de verspilling zich 
concentreert in de eerste fasen als gevolg van een gebrek aan geavanceerde 
landbouwtechnieken, een gebrek aan systemen en infrastructuren, een gebrek aan efficiënt 
transport (bijvoorbeeld de koudeketen) en gebrek aan goede opslagmogelijkheden.

Deze gegevens brengen aan het licht hoezeer de hoeveelheid voedsel die tegenwoordig 
geproduceerd wordt nog kan worden hergebruikt voor voedingsdoeleinden in plaats van te 
worden weggegooid als elk ander afval, met aanzienlijke gevolgen vanuit economisch en 
milieuoogpunt en bovendien met ethische implicaties.



PR\875683NL.doc 9/9 PE467.138v02-00

NL

De productie van overtollig voedsel dat niet geconsumeerd wordt, heeft een prijs die is uit te 
drukken in gevolgen voor het milieu, energieverbruik en natuurlijke hulpbronnen (vooral 
water). Daarnaast is er de uitstoot van gassen in de atmosfeer. Geschat wordt dat de 89 
miljoen ton die aan voedsel wordt weggegooid in Europa zorgt voor de uitstoot van 170 
miljoen ton CO2-equivalent per jaar.
Afgezien van de schade aan het milieu die veroorzaakt wordt door de productie van voedsel 
dat niet wordt gebruikt, moet rekening worden gehouden met de kosten van de verwerking en 
verwijdering van het afval en de inkomstenderving voor de producerende ondernemingen. 

De strijd tegen de voedselverspilling moet een prioriteit worden van de Europese 
beleidsagenda. Van de Commissie, de Raad en de lidstaten worden concrete strategieën en 
maatregelen gevraagd die zijn gericht op het halveren van de voedselverspilling in alle 
schakels van de toevoerketen vóór 2025, het verbeteren van de doelmatigheid van de keten en 
het ontvankelijk maken van de publieke opinie voor een thema dat nog op vele punten wordt 
genegeerd.

Het is noodzakelijk dat de burgers worden geïnformeerd, niet alleen over de oorzaken en de 
gevolgen van voedselverspilling maar ook over manieren waarop de verspilling kan worden 
verminderd. Er moet een cultuur worden bevorderd die is gebaseerd op kennis en beschaving 
en die de principes van duurzaamheid en solidariteit als uitgangspunt heeft, waarbij het geven 
van het goede voorbeeld wordt gestimuleerd. 

De praktijk leert ons dat spontane initiatieven van verenigingen van vrijwilligers of van 
professionals die zijn gericht op het concretiseren en in de samenleving introduceren van een 
anti-verspillingscultuur, zeer succesvol zijn geweest. 

Tegen deze achtergrond wordt het verzoek gedaan om 2013 uit te roepen tot Europees jaar 
tegen de voedselverspilling als belangrijk instrument voor informatieverschaffing en 
bewustmaking rond dit belangrijke onderwerp.


