WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste lezer,

Drie jaar geleden publiceerde FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, haar eerste
duurzaamheidsverslag.
Als vertegenwoordiger van de belangrijkste industriële sector van het land waren we daarmee
echte pioniers.
In dit tweede duurzaamheidsverslag besteden we concreet aandacht aan de manier waarop de
Belgische voedingsindustrie zich inzet om nog verder duurzaam te groeien.
Sinds de publicatie van ons eerste verslag, nu drie jaar geleden, hebben we niet op onze
lauweren gerust. Met Food2015 legde de voedingsindustrie zichzelf een ambitieuze groei als
doelstelling op, met name een groei van 6 miljard euro tegen 2015. We lanceerden ons eerste
promotieplatform Food.be met de veelbelovende slogan: « Small country. Great food ». Deze
slogan weerspiegelt als geen ander waar Belgische voeding voor staat: kwaliteit, diversiteit en
innovatie.
Onze doelstelling is echter niet groeien om te groeien. Onze industrie heeft naast een
economische, ook een maatschappelijke rol te vervullen en dat in de ruime betekenis van het
woord. We worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd: hoe kunnen we meer
voedingsproducten produceren en tegelijkertijd onze milieu-impact terug dringen? Hoe zorgen
we ervoor dat de werkgelegenheid in onze sector stabiel blijft? Hoe helpen we de consument op
weg naar een gezondere levensstijl? Voor elk van deze uitdagingen moeten wij, samen met
onze stakeholders, een passend antwoord bieden dat ons toelaat om op een duurzame manier
te groeien.
Dit duurzaamheidsverslag vormt dan ook een momentopname van een diepgaande dialoog die
we onderhouden met de werkgeversorganisaties, leveranciers, klanten, consumenten, NGO’s,
de overheden en de academische wereld.
De uitdagingen die al deze stakeholders ons voorhielden vormen de basis van dit verslag.
Wij delen ze in volgens deze vier thema’s:
• Welvaart
• Medewerkers
• Impact op het milieu
• Onze impact op de maatschappij in de brede zin van het woord.
Voor elk van deze thema’s hebben we een visie uitgewerkt en tonen we aan welke antwoorden
we trachten te bieden door het opzetten van talrijke concrete acties.
Dit proces houdt echter niet op bij dit duurzaamheidsverslag.
Het is slechts een momentopname tijdens een lange weg waarbij we, samen met onze
stakeholders, de uitdagingen proberen te beantwoorden. Dit doen we door innovatie centraal te
zetten in onze acties en in ons denken. De voedingsindustrie is zich er dan ook van bewust dat
groei enkel duurzaam kan zijn indien ze mens, milieu en maatschappij respecteert.

WOORD VAN DE VOORZITTER

Veel leesplezier!
Bernard Deryckere
Voorzitter FEVIA
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WAT ?

Dit verslag betreft de prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling van de Belgische
voedingssector. Het is beperkt tot de voedingsindustrie en heeft bijgevolg geen betrekking op de
gehele agro-voedingsketen. Ook specifieke thema’s van subsectoren komen niet aan bod in dit
verslag.
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HOE ?

Net zoals voor het eerste duurzaamheidsverslag, deden wij opnieuw beroep op het “Belgian
Business Network for Corporate Social Responsibility”. Business & Society Belgium begeleidde
de werksessies met de interne en externe stakeholders.

Dit verslag is het resultaat van een gestructureerde methodologie, van een dialoog met de
stakeholders en van een belangrijke samenwerking met de leden van FEVIA. Met deze
aanpak hebben we een matrix kunnen identificeren die de uitdagingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling voor de Belgische voedingsindustrie weergeeft.
Ons tweede verslag identificeert 19 prioritaire uitdagingen, die elk kunnen worden
ondergebracht in 4 thema’s van duurzame ontwikkeling: welvaart, respect voor medewerkers,
bijdrage aan de maatschappij van de voedingsindustrie en milieuaspecten.
Zoals bij alle processen binnen FEVIA, werd dit verslag samengesteld in nauwe samenwerking
met de leden. Het CODDO (Strategisch Comité voor Duurzame Ontwikkeling), voorgezeten door
Guido Van Herpe, CEO van La Lorraine Bakery Group, trad daarbij op als coach en nam
eveneens de follow-up op zich. De Raad van Bestuur van FEVIA keurde de tekst van dit tweede
duurzaamheidsverslag goed op 8 oktober 2014.
Om de inhoud en de indicatoren van dit verslag vast te leggen, volgden we de GRI-richtlijnen
(Global Reporting Initiative, versie G4 – www.globalreporting.org) en het ?Sector Supplement
voor de voedingsverwerkende industrie?. De GRI legt een gestandaardiseerd kader vast inzake
de principes en de indicatoren die bedrijven kunnen gebruiken om hun economische, milieu- en
sociale prestaties te meten en aan te tonen.
In het belang van de objectiviteit en transparantie hebben we ons in dit verslag uitsluitend
gebaseerd op beschikbare officiële gegevens, ook al zijn dat niet altijd de meest recente
gegevens. Voorzover mogelijk, vormt 2000 daarbij het referentiejaar. Om de aspecten waarvoor
nog geen officiële gegevens bestaan in kaart te brengen, wonnen wij daarnaast informatie in bij
onze leden. De gegevens en bronnen van de verschillende indicatoren worden systematisch
gepreciseerd in de tekst.
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DE BELGISCHE VOEDINGSINDUSTRIE IN ENKELE KERNPUNTEN

De Belgische voedingsindustrie bestaat uit 4.800 bedrijven die grondstoffen aankopen bij de
landbouwers of andere voedingsbedrijven, ze verwerken en verpakken en vervolgens via de
distributiesector op de markt brengen.
De voedingsindustrie vormt een essentiële schakel in de agro-voedingsketen. Gewoonlijk wordt
dit systeem lineair voorgesteld en verbindt het de landbouwer met de eindconsument, maar in
werkelijkheid is dit systeem veel complexer. Het gaat veeleer om een netwerk met talrijke
andere spelers: leveranciers van grondstoffen en hulpbronnen (energie, water, meststoffen,
fytosanitaire producten, detergenten, verpakkingen…), groothandel, opslag, vismijnen, enz.

De voedingsindustrie is de fase tussen de landbouw (die de grondstoffen produceert) en de
distributiesector (die de producten aan de consumenten aanbiedt, soms via de horeca of
catering). De voedingsindustrie omvat zowel de fabrikanten van producten die bestemd zijn voor
menselijke consumptie, als de fabrikanten van producten voor diervoeding (landbouwhuisdieren
en huisdieren). Verse groenten en fruit daarentegen, die geen enkele verwerking ondergaan,
zijn daar niet inbegrepen.
De bedrijven van de voedingsindustrie produceren tal van afgewerkte producten:
diepvriesgroenten, kaas, vleesbereidingen, bereide gerechten, sauzen, babyvoeding, gebak,
koeken, chocolade, ijs, voedingssupplementen, frisdranken, bier … Stuk voor stuk verwerkte
producten die men in de rekken van de distributie terugvindt onder de algemene benaming
“voeding”. Deze bedrijven produceren ook grondstoffen en ingrediënten (meel, vetten, suiker,
melk, mout, geur- en smaakstoffen, specerijen…) die bestemd zijn voor andere
voedingsbedrijven. Ten slotte levert de voedingsindustrie tal van producten aan de HORECA en
de collectiviteiten.

DE BELGISCHE VOEDINGSINDUSTRIE IN ENKELE KERNPUNTEN

Economische kerngegevens van de Belgische voedingsindustrie in 2013
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DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS – EEN KERNTAAK

Dit tweede duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie vormt een weerspiegeling
van de grootste bekommernissen van de bedrijven in onze sector, maar ook van onze
stakeholders. Daarom hebben onze leden (link naar « hoe? ») en verschillende
vertegenwoordigers van de hieronder opgesomde organisaties actief overlegd bij de definitie
van de uitdagingen, de selectie van de indicatoren en de opstelling van dit document:

Wij danken hen opnieuw voor hun inbreng die voor ons van onschatbare waarde was en de
basis vormde om dit verslag te realiseren. Dit betekent echter niet dat zij de aanpak en de tekst
hebben goedgekeurd.

De stakeholders werden tijdens volgende fasen geraadpleegd:
• Brainstorming om de uitdagingen van de voedingsindustrie te bepalen.
• Vastleggen van de belangrijkste uitdagingen in functie van hun relevantie en impact.
• Uitwerken van de « materialiteitsmatrix of « relevantiematrix » die de uitdagingen rangschikt in
volgorde van belangrijkheid (zwak, gemiddeld, hoog).
• Nalezen en becommentariëren van de eerste versie van het verslag.
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DEFINITIE VAN EEN DUURZAAM VOEDINGSSYSTEEM

In 2010 stelde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de definitie van een
duurzaam voedingssysteem op. Die definitie blijft de leidraad voor het beleid inzake duurzame
ontwikkeling van FEVIA:
« Een duurzaam voedselsysteem garandeert het recht op voeding, respecteert het principe van
voedselsoevereiniteit, zorgt voor voldoende en gezonde voeding voor iedereen wereldwijd tegen
een aanvaardbare prijs, zorgt ervoor dat de eindprijs van een product niet alleen alle
productiekosten, maar ook alle externe sociale en milieukosten internaliseert. Dit systeem
gebruikt grondstoffen en hulpbronnen (met inbegrip van arbeid en natuurlijke hulpbronnen zoals
bodem, water en biodiversiteit) “at their rate of recovery“ en respecteert de culturele eigenheid
van voeding. Alle actoren uit de keten en de overheid moeten een bijdrage leveren om dit
duurzaam voedingssysteem mogelijk te maken.»
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MATERIALITEITSMATRIX

MATERIALITEITSMATRIX
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ONZE TOEKOMSTVISIE - WELVAART

Een welvarende voedingsindustrie draagt bij tot het welzijn van een maatschappij in haar
geheel. Om deze welvaart veilig te stellen, zijn volgende zeven elementen essentieel:
De kost verdienen
Indien we willen dat de voedingsindustrie in België performant blijft, is het van cruciaal belang
dat de bedrijven uit de sector in staat zijn om winst te genereren. Waarom is dit zo belangrijk? In
de eerste plaats om de projectverantwoordelijken van de bedrijven correct te vergoeden. Maar
ook en vooral om de nodige middelen vrij te maken om te blijven investeren, werkgelegenheid te
creëren en maatschappelijke programma’s te ondersteunen.
De markt op correcte wijze laten werken

We zijn er ons van bewust: de markt speelt een belangrijke rol in de landbouwpolitiek van de
Europese Unie. En ze zal dat blijven doen. Dat is zeker geen slechte zaak, want concurrentie
vormt de motor achter een gezonde economische groei. Maar de markt moet voor alle schakels
in de keten correct functioneren en elk van deze schakels toelaten zich te ontwikkelen. De prijs
moet betaalbaar blijven voor de consument, maar moet evenzeer de sociale en milieukundige
kosten van het product correct weerspiegelen. Dat kan alleen in partnerschap en door een
goede samenwerking met alle actoren in de productieketen.
Over middelen beschikken om voldoende te produceren
De toename van de wereldbevolking brengt een sterke groei van de wereldvraag naar voeding
met zich mee. Dat is meteen ook de reden waarom het belangrijk is om eco-efficiënte
maatregelen op touw te zetten, met als dubbele doelstelling om minder grondstoffen (energie,
water, gronden…) te gebruiken en verliezen te vermijden. Dat alles moet bovendien binnen de
grenzen van wat leefbaar is voor de planeet. Dit punt is des te belangrijker aangezien
grondstoffenschaarste eveneens leidt tot een toename van de grondstofprijzen, met gevolgen
voor de eindprijs betaald door de consument. Voeding dient toegankelijk te blijven voor minder
begunstigde bevolkingsgroepen in alle uithoeken van de wereld.
Zich aanpassen en innoveren

De consumptiepatronen, smaken en gewoonten van de consumenten veranderen steeds
sneller. Om in te spelen op deze ontwikkelingen in de maatschappij moeten de
voedingsbedrijven in staat zijn zich aan te passen en te innoveren, zowel op vlak van hun
interne organisatie, hun relaties met de andere schakels uit de keten als hun
productieprocessen. Enkel door zich aan te passen kunnen voedingsbedrijven blijven
concurreren. Innovatie zou de sector als geheel eveneens in staat moeten stellen steeds beter
in te kunnen spelen op maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder door evenwichtigere
voedingsproducten te ontwikkelen die een kleinere impact hebben op het milieu.

ONZE TOEKOMSTVISIE - WELVAART

Lokale grondstoffen in de producten verwerken

Het is van essentieel belang om een performant en kwalitatief Belgisch landbouwsysteem te
behouden. Een groot deel van de Belgische voedingsindustrie blijft immers rechtstreeks
verbonden met de lokale landbouwproductie. Omwille van economische of milieukundige
redenen, verwerken talrijke bedrijven de producten van landbouwers uit de nabije omtrek. Hun
voortbestaan hangt af van de productie en de ontwikkeling van de lokale landbouw. Of het nu
gaat om Belgische of een buitenlandse landbouwbedrijven, ze dienen zich op een optimale
afstand naar bevoorrading van het voedingsbedrijf te bevinden.
Behouden en uitbouwen van KMO’s

93,5% van de bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie stelt minder dan 50 werknemers
tewerk. De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) spelen bijgevolg een uiterst
belangrijke rol in de Belgische voedingsindustrie, naast een relatief laag aantal erg grote
bedrijven met een internationaal werkterrein. KMO’s hebben verschillende voordelen: ze zijn
vaak sterk lokaal verankerd, spelen goed in op de noden van de niches en passen zich
gemakkelijk aan in een voortdurend veranderende omgeving. Sommige van deze bedrijven
groeien uit tot heuse wereldspelers. Daarom is het ook belangrijk om een omgeving te creëren
die de KMO’s uit de Belgische voedingsindustrie toelaat te groeien en zich te ontwikkelen.
Wereldwijd Belgische producten aanbieden
Voor voedingsbedrijven is België een kleine markt. Om hun groei en ontwikkeling verder te
zetten, dienen ze in te zetten op export, zowel naar onze buurlanden als verder in de wereld. Ze
kunnen er de troeven en expertise uitspelen die de Belgische voedingsproductie kenmerken:
performant, divers, overvloedig, en kwalitatief. De Belgische voedingsindustrie kan een
belangrijke rol spelen in het antwoord op de voedingsbehoeften van een wereldwijd groeiende
bevolking.
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DE KOST VERDIENEN

DOELSTELLINGEN
Het is van essentieel belang om de gemiddelde winstgevendheid van de sector op een
aanvaardbaar niveau te houden. Dit moet de bedrijven in staat stellen om te investeren en
werkgelegenheid te creëren
Het klimaat voor de ontwikkeling van KMO’s wordt zo ook gunstiger . Het vergemakkelijkt
bovendien ook investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Tot slot leidt voldoende
winstgevendheid tot bijkomende investeringen in maatschappelijke of andere programma’s .

DE KOST VERDIENEN

INDICATOREN:
Evolutie van de netto operationele marge in de voedingsindustrie

Bron: Nationale Bank van België en Algemene Directie Statistiek en Economische informatie
De netto operationele marge van de voedingsindustrie vertoont duidelijk een dalende trend na
een periode (begin jaren 2000) van toename. Dit is grotendeels te wijten aan de prijsstijging van
de grondstoffen, aan het steeds groter deel van de toegevoegde waarde die wordt besteed aan
de loonkosten, alsook aan de neerwaartse druk op de verkoopprijzen van afgewerkte producten.

DE KOST VERDIENEN

Gemiddelde verdeling van de kosten en de productie factoren om een voedingsprduct te
produceren in een Belgisch bedrijf (2010)

Bron: Federaal Planbureau
De grondstofprijs bedraagt 50% van de productiekosten van een Belgisch voedingsbedrijf.
INITIATIEVEN

1.Helpen om de concurrentiekracht van de bedrijven te behouden
Een voedingsbedrijf kan op verschillende manieren proberen om de winstgevendheid te
verbeteren: door kosten te verlagen, door de toegevoegde waarde verhogen, enzovoort…
FEVIA slaat bruggen tussen de overheid en de voedingsindustrie zodat politieke en wettelijke
maatregelen de concurrentiekracht van de Belgische voedingsindustrie daadwerkelijk
verbeteren. Zo probeert FEVIA onder andere te zoeken naar oplossingen voor de Belgische
handicap op het gebied van lonen en energieprijzen.
2. Helpen om de uitdagingen aan te gaan
Het verbeteren van de winstgevendheid van de bedrijven kan aan de hand van verschillende
initiatieven op sector- of individueel niveau om het hoofd te bieden aan verschillende
uitdagingen:
• Economisch (bijvoorbeeld op het gebied van innovatie),
• Sociaal (bijvoorbeeld door de opleiding van de werknemers te verbeteren),
• Maatschappelijk (bijvoorbeeld door de kwaliteit op het vlak van nutritionele samenstelling van
de producten te verbeteren),
• Milieu (bijvoorbeeld door verspilling te vermijden),
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DE MARKT OP CORRECTE WIJZE LATEN WERKEN

DOELSTELLINGEN
In de context van een Europese en wereldmarkt neemt de Belgische voedingsindustrie
initiatieven die toelaten om buitensporige prijsschommelingen te corrigeren en de verschillende
schakels uit de agro-voedingsketen correct te vergoeden.
De voedingsindustrie dient tegelijk een bijdrage te leveren door kwalitatieve producten op de
markt te brengen die inspelen op de uitdagingen van de samenleving en dat tegen een voor de
consument betaalbare prijs.
De voedingsindustrie wenst een antwoord te bieden op deze dubbele, tegenstrijdige doelstelling
door bij te dragen aan de zoektocht naar een goed evenwicht tussen een correcte vergoeding
van de verschillende spelers uit de keten en de prijs voor de consument. Deze uitdaging is des
te moeilijker aangezien deze kadert in een Europese en internationale handelscontext.
INDICATOREN
Evolutie van de prijsindex van de voedingsindustrie in functie van de inputkosten en het
indexcijfer van de consumptieprijzen

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, Prijzenobservatorium en
Eurostat
De correcte vergoeding van de verschillende schakels uit de keten en in het bijzonder van de
landbouwers hangt af van verschillende elementen:
• Het producttype en de hieraan verbonden kosten (groenten, melk, vlees…);
• De klimatologische omstandigheden;
• De tussenkomst in meerdere of mindere mate van de wereldmarkt in de lokale markt;
• De situatie van de interne en de wereldmarkt (vraag en aanbod);

DE MARKT OP CORRECTE WIJZE LATEN WERKEN

• enz.
Algemeen zien we een toename in de afzetprijzen van de voedingsbedrijven. Dit wijst op een
algemene stijging van de grondstofprijzen; de bedrijven spelen echter een belangrijke rol als
buffer bij grote prijsstijgingen of -dalingen van de basisvoedingsmiddelen.
Evolutie van het aandeel van de voedingsuitgaven in het gezinsbudget

Bron: Eurostat en Algemene Directie Statistiek en Economische informatie
De Belgische huishoudens besteden een steeds kleiner wordend deel van hun budget aan de
aankoop van voeding en drank. Deze trend lijkt zich echter te stabiliseren rond 14-15%.
INITIATIEVEN
Gedragscode op Belgisch en Europees gebied
FEVIA en andere partners uit de agro-voedingsketen (ABS, Boerenbond, FWA,
APFACA/BEMEFA, UNIZO, COMEOS, BABM en UCM ) [1] ondertekenden op 20 mei 2010 de
gedragscode voor faire handelspraktijken tussen leveranciers en kopers. Met dit initiatief wenst
men de samenwerking tussen leveranciers en klanten te verbeteren. De code doet een aantal
concrete aanbevelingen, zoals het naleven van de betalingstermijnen, het gebruik van
schriftelijke contracten of ook het verbod om de contractvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
In 2013 werd een gelijkaardig initiatief gelanceerd op Europees niveau. De Europese Federatie
FoodDrinkEurope heeft dit initiatief mede ondertekend.
Initiatieven inzake duurzame handelspraktijken
Talrijke voedingsbedrijven die hun grondstoffen aankopen in ontwikkelingslanden kiezen ervoor
om een deel van of hun volledige supply chain te laten kaderen in een certificatiesysteem type
Fair Trade (Max Havelaar), Rainforrest Alliance, UTZ Certified, RSPO, enz. Deze
certificatielabels dragen elk op hun manier bij tot het verbeteren van de werkomstandigheden en
de vergoeding van de landbouwers uit het zuidelijk halfrond.
Naast deze certificatielabels nemen de voedingsbedrijven deel aan lokale of internationale
projecten (zoals de World Cocoa Foundation) met het oog op het verbeteren van de
leefomstandigheden van de landbouwers in een bepaald werelddeel.
Initiatieven van de bedrijven
De enquête uitgevoerd [2] in 2014 door FEVIA en Vredeseilanden toont aan dat verschillende
bedrijven uit de sector (58%) investeren in het uitbouwen van langetermijnrelaties met de
landbouwers. Deze bedrijven bieden langetermijncontracten aan of kopen hun grondstoffen
rechtstreeks bij de landbouwers zonder tussenkomst van de vrije markt. Ze houden beter

DE MARKT OP CORRECTE WIJZE LATEN WERKEN

rekening met de productiekosten door opleidingen of materiaal mede te financieren, door
gemeenschappelijke verbeteringsprojecten op te zetten, door premies te betalen om bepaalde
risico’s te dekken…
?Transformatie? projecten in Vlaanderen en Wallonië
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden in 2013-2014 ?transformatieprojecten naar een
duurzamer agrovoedingssysteem? gelanceerd. Deze projecten, een initiatief van spelers uit de
voedingsketen en ondersteund door de regionale overheden, zullen bijdragen tot het opzetten
van samenwerkingsverbanden binnen de keten, waardoor de veerkracht van iedere schakel zal
verbeteren.
[1] Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische
ondernemer (Boerenbond), Waalse Federatie van Landbouw (FWA), Beroepsvereniging van de
Mengvoederfabrikanten (APFACA/BEMEFA), Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo),
Belgische Federatie van de Handel en Diensten (Comeos), Belgisch-Luxemburgse Vereniging
van Merkartikelfabrikanten (BABM) en Unie van de Middenstand (UCM)
[2] Deze enquête waaraan 30 bedrijven deelnamen, is niet representatief maar illustratief.
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OVER MIDDELEN BESCHIKKEN OM VOLDOENDE TE PRODUCEREN

DOELSTELLINGEN
De Belgische voedingsindustrie beoogt het waarborgen van voldoende bevoorrading van
kwalitatieve landbouwgrondstoffen om in te kunnen spelen op de groeiende wereldvraag naar
voeding.
Het is dan ook van onmiskenbaar belang om:
• de grondstoffen zo doeltreffend mogelijk aan te wenden, door verliezen tegen te gaan;
• eco-efficiëntie na te streven door het gebruik van grondstoffen te beperken.
INDICATOREN
Prijsindex voor voeding (landbouwgrondstoffen) van de FAO

Bron: FAO

De evolutie van de prijs van de basisvoedingsmiddelen (suiker, granen, vlees, zuivelproducten,
olieën en vetten) van de FAO toont een grote schommeling aan en een algemene prijsstijging.
Indicatoren inzake eco-efficiëntie
Deze indicatoren worden opgenomen in het onderdeel « Respect voor de planeet »

OVER MIDDELEN BESCHIKKEN OM VOLDOENDE TE PRODUCEREN

INITIATIEVEN
De Belgische voedingsindustrie heeft talrijke maatregelen genomen om de eco-efficiëntie bij het
gebruik van grondstoffen te verbeteren.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ZICH AANPASSEN EN INNOVEREN

DOELSTELLINGEN
De Belgische voedingsindustrie moet:
• prioritair blijven investeren in nieuwe, duurzamere productiesystemen;
• het deel van de toegevoegde waarde gewijd aan O&O opdrijven door nieuwe technieken en
nieuwe producten te ontwikkelen die o.a. bijdragen tot een evenwichtigere voeding en een
duurzamer voedingssysteem;
• uitvindingen op een doeltreffendere manier beschermen door het aantal octrooi-aanvragen op
te drijven.
INDICATOREN
Evolutie van de investeringen

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Het aandeel van de investeringen in de toegevoegde waarde van de voedingsbedrijven lijkt zich
na een periode van afname te hernemen en zich te herstellen tot op het niveau van begin jaren
2000. Wel wijzen we erop dat de beschikbare gegevens ons niet toelaten om vast te stellen of

ZICH AANPASSEN EN INNOVEREN

de doorgevoerde investeringen in hoofdzaak investeringen zijn die het meeste bijdragen tot de
duurzame ontwikkeling.
Evolutie van de uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling

Bron: Federaal Wetenschapsbeleid, ADSEI
De evolutie van de interne uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling vertoont de voorbije jaren
een gestage groei. De ratio investering/toegevoegde waarde is bijgevolg positief geëvolueerd en
bedraagt meer dan 2%. Ook al is de evolutie van de voorbije jaren positief, toch blijft dit
percentage laag in vergelijking met de verwerkende industrie in haar geheel (9,73%).
Aantal projecten en uitgaven in de competentiecentra
WagrALIM en Flanders’ FOOD zijn de twee competentiecentra van de Belgische
voedingsindustrie. Deze twee centra werden opgericht onder auspicieën van de gewestelijke
overheden, in nauwe samenwerking met FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen.
Sinds hun oprichting werden (midden 2014) reeds 77 projecten gelanceerd en ondersteund door
WagrALIM en Flanders’ FOOD. Het totaalbudget dat aan deze projecten werd toegewezen,
bedraagt zo’n €96 miljoen waarvan 26% afkomstig is uit het bedrijfsleven. De projecten zijn
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sterk uiteenlopend en omvatten zowel het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten op
de markt (met name om in te spelen op vraagstukken inzake gezondheid en voedselveiligheid),
als de verbetering van de intrinsieke kwaliteit van producten of het verbeterde gebruik van
nevenstromen.
Aantal actieve onderzoekers
In 2011 telde de Belgische voedingsindustrie 744 onderzoekers, hetzij 151 meer dan in 2000
(Bron: Federaal Wetenschapsbeleid).
Aantal octrooiaanvragen
Sinds 2000 werden 129 octrooien aangevraagd door Belgische voedingsbedrijven (Bron:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie), hetzij een tiental per
jaar.
INITIATIEVEN
1. WagrALIM en Flanders’ FOOD
WagrALIM en Flanders’ FOOD zijn de twee competentie- en innovatiecentra van de Belgische
voedingsindustrie, ondersteund en gefinancierd door de gewestelijke overheden en door de
bedrijven. Hun missie is het stimuleren van innovatie in de Belgische voedingsbedrijven door de
krachten te bundelen en de bedrijven en de competentie- en onderzoekscentra samen te
brengen.
2. Technologische platformen: Food Pilot en Wal-Piasa
Door semiprofessioneel materiaal en laboratoriumanalyses ter beschikking te stellen dragen de
technologische platformen Food Pilot in Melle en Wal-Piasa in Sambreville hun steentje bij aan
het ontwikkelen van innovatieve voedingsproducten en -processen. Het Food Pilot platform is
een initiatief van FEVIA Vlaanderen, Flanders’ FOOD en het ILVO en wordt ondersteund door
het IWT.
Aan de hand van het FOODINOFRA project, dat de steun ontving van het Agentschap
Ondernemen in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid, wordt alle bestaande
pilootinfrastructuur in Vlaanderen opgenomen in het netwerk.
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LOKALE GRONDSTOFFEN IN DE PRODUCTEN VERWERKEN

DOELSTELLINGEN
Het gebruik van grondstoffen binnen een optimale bevoorradingscirkel rond het bedrijf is van
cruciaal belang voor grote delen van de Belgische voedingsindustrie, in het bijzonder voor de
suikerverwerkende industrie, de aardappelbedrijven en groentenverwekende bedrijven, de
zuivel- en vleesverwerkende industrie.
De drankenindustrie, en in het bijzonder die van het mineraalwater, hangt rechtstreeks af van
het lokaal beschikbare water. Voor deze industrie is het van essentieel belang om een
performant en kwalitatief Belgisch landbouwsysteem te behouden, alsook om het grondwater te
beschermen.
INDICATOREN
• Op basis van gegevens van het Federaal Planbureau (input/output tabellen) blijkt dat 60% van
de landbouwgrondstoffen die de Belgische voedingsbedrijven gebruiken, afkomstig zijn uit
België. Dit cijfer bedroeg in 2000 nog 70%. Het betreft een gegeven uitgedrukt in nominale
waarde (euro) en niet in fysieke waarde (ton).
• We dienen erop te wijzen dat de exportwaarde van de voedingsmiddelen op de handelsbalans
over dezelfde periode met 41% gestegen is. Om meer te produceren voor de export gebruikt de
voedingsindustrie proportioneel gezien dus niet meer geïmporteerde producten.
INITIATIEVEN
Versterken van de relaties tussen de spelers in de keten
Alle initiatieven die het versterken van de relaties tussen de verschillende spelers in de keten
beogen, laten deze laatsten toe om hun respectievelijke noden en sterke punten beter te leren
kennen. Dit versterkt het vertrouwen, zorgt ervoor dat het Belgische karakter van de producten
verder uitgebouwd kan worden en vergroot de veerkracht van elk van de spelers. Het
overlegplatform van de agro-voedingsketen alsook de Vlaamse en Waalse
transformatieprojecten van het Vlaamse en Waalse agrovoedingssysteem dragen bij tot deze
doelstelling.
Beschermingszone voor waterwinning
De bedrijven waarvoor water een essentieel element uitmaakt van hun productie – meer
bepaald producenten van mineraalwater – installeren rond hun waterwinningsgebied vrij
uitgestrekte beschermingszones. Ze nemen bovendien talrijke maatregelen om de
verontreinigingsrisico’s van het grondwater zo veel mogelijk te beperken.
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BEHOUDEN EN UITBOUWEN VAN KMO’S

DOELSTELLINGEN
Voor de voedingsindustrie is het van essentieel belang om over een voldoende dicht netwerk
van KMO’s te beschikken en om een omgeving te scheppen die hun ontwikkeling bevordert.
Daarnaast is het belangrijk dat er op regelmatige basis nieuwe bedrijven worden opgericht.
Tenslotte moeten ook KMO’s zich kunnen ontwikkelen.

BEHOUDEN EN UITBOUWEN VAN KMO’S

INDICATOREN
Verdeling van de bedrijven uit de voedingsindustrie volgens hun grootte

Bron: RSZ
Volgens de Europese definitie worden alle bedrijven die minder dan 250 werknemers tewerk
stellen beschouwd als een KMO. In 2012 stelden slechts 66 Belgische voedingsbedrijven meer
dan 250 werknemers tewerk. Volgens Europa zijn dus meer dan 98% van de bedrijven uit de
Belgische voedingsindustrie een KMO en 93,5% stelt minder dan 50 werknemers tewerk.
Sinds 2000 neemt het aantal erg kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) in de
voedingssector gestaag af. Deze daling is in hoofdzaak te wijten aan de sluiting van kleine
ambachtelijke bakkerijen. Het aantal werkgevers in deze sector ging van 4.217 in 2000 naar
2.865 in 2013.
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Belang van de KMO’s in de omzet, de investeringen en de werkgelegenheid van de
sector

Bron: Eurostat en RSZ
In vergelijking met de omzet, stelt een KMO uit de voedingsindustrie meer mensen tewerk dan
een groot bedrijf.
INITIATIEVEN
De KMO’s binnen FEVIA
58 % van de bedrijven die lid zijn van FEVIA telt minder dan 50 werknemers. In zijn
dagdagelijkse taak besteedt FEVIA dan ook bijzondere aandacht aan de KMO’s. FEVIA waakt
erover dat alle informatie en initiatieven beschikbaar zijn voor de kleine bedrijven en garandeert
de aanwezigheid van de KMO’s in zijn bestuursorganen, met name in de Raad van Bestuur.
De clubs van FEVIA Wallonie
FEVIA Wallonie richtte verschillende clubs op met leden die dezelfde functie vervullen in de
bedrijven. Door het uitwisselen van informatie en praktijkervaring kunnen de kleine bedrijven
leren van de grote. Er bestaan 4 verschillende clubs: Club Ressources Humaines, Club Qualité,
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Club Production en Club Export. Zo’n 80 bedrijven (50 % van de FEVIA Wallonie leden) zijn lid
van deze clubs.
De KMO’s en de competentiecentra
De competentiecentra WagrALIM en Flanders’ FOOD werden specifiek opgericht om innovatie
toegankelijker te maken voor de KMO’s.
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WERELDWIJD BELGISCHE PRODUCTEN AANBIEDEN

DOELSTELLINGEN
De Belgische voedingsindustrie wenst haar positieve bijdrage aan de Belgische handelsbalans
verder te zetten. De doelstelling is de omzet met 6 miljard euro te verhogen tussen 2011 en
2015. 5 miljard euro zou moeten komen van de export. Deze ambitieuze doelstelling is
gebaseerd op drie essentiële pijlers van de Belgische voeding:
1 – de kwaliteit
2 – de diversiteit
3 – de innovatie
Naast de export van producten, dient de export van de Belgische expertise en het uitbouwen
van bedrijven in het buitenland met een Belgische verankering te worden ontwikkeld.

WERELDWIJD BELGISCHE PRODUCTEN AANBIEDEN

INDICATOREN
Evolutie van de export in de voedingsindustrie

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Het aandeel van de export in de omzet van de voedingssector steeg in 8 jaar van 46% naar
meer dan 50%. De exportomzet nam eveneens aanzienlijk toe. Deze twee indicatoren lijken de
voorbije jaren minder snel toe te nemen.
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Handelsbalans

Bron: Nationale Bank van België – Instituut voor de Nationale Rekeningen
De handelsbalans van de voedingssector is al vele jaren positief en neemt gestaag toe. Ze
draagt ertoe bij om het tekort op de handelsbalans van België, die sinds 2008 negatief is, te
verminderen.
INITIATIEVEN
Food.be – Small country. Great food.
Het concept “Food.be – Small country. Great Food.”werd officieel gelanceerd door Prins Filip in
juni 2013, tijdens een Belgische handelsmissie in de Verenigde Staten. Dit concept heeft de
ambitie om de uitstekende kwaliteit van de Belgische voedingsproducten in het buitenland te
promoten. Een ?toolkit? met daarin een aantal instrumenten om de Belgische voedingsmiddelen
te promoten, wordt ter beschikking gesteld in de ambassades en aan de handelsafgevaardigden
wereldwijd. De regionale exportagentschappen FIT, AWEX en BIE verlenen eveneens hun
steun aan dit initatief door het Food.be logo op te nemen in hun communicatie tijdens
internationale voedingssalons. FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen versterken hun relaties
met AWEX en FIT.
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Projet « Export Boost »
In 2012 lanceerde FEVIA Vlaanderen een project van drie jaar dat bedrijven moet helpen bij het
beter ontginnen van exportmarkten. Naast een praktische gids voor de bedrijven, organiseert
FEVIA Vlaanderen gedurende deze periode informatiesessies met een praktijkgerichte inslag
over een specifiek land dat een (potentiële) importeerder van Belgische producten is. Sinds de
start van het project werden al 23 informatiesessies ingericht, waaraan in totaal zo’n 800
personen deel namen.
Lancering van de ?clubs exports? in Wallonië
Eind 2013 richtte FEVIA Wallonie exportclubs van de voedingsindustrie op. Deze clubs willen de
exportverantwoordelijken van de KMO’s uit de voedingssector verenigen, zodat ze hun ervaring
en tips kunnen uitwisselen.
Deelname aan beurzen en missies in het buitenland
Met de lancering van Food.be tracht de voedingsindustrie de deelname van voedingsbedrijven
aan beurzen en internationale voedingssalons te promoten en te coördineren, bijvoorbeeld
Anuga en ISM in Keulen of SIAL in Parijs. Daarnaast wordt de deelname van de
voedingsindustrie aan Belgische handelsmissies aangemoedigd. Onder de noemer ?Food.be –
Small country. Great food? verhoogt FEVIA de visibiliteit van de Belgische voedingsindustrie.
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ONZE TOEKOMSTVISIE - PERSONEN

De voedingsindustrie is een belangrijke werkgever in België. Ze genereert duizenden
directe, maar ook indirecte banen, gezien de talrijke commerciële contacten met met
bedrijven en landbouwers die op hun beurt eveneens personeel te werk stellen. In deze
context zijn vier punten belangrijk:

1.Werkgelegenheid creëren

De voedingsindustrie draagt wezenlijk bij tot de werkgelegenheid in België. Niet louter door de
talloze banen die ze creëert (met een opvallend stabiel aantal jobs voor een industriële sector),
maar ook door het profiel van haar medewerkers.
2.De competenties van de medewerkers verder ontwikkelen
Indien de voedingsbedrijven zich willen aanpassen en blijven innoveren en groeien , dienen ze
terug te kunnen vallen op competente, gemotiveerde en bekwame medewerkers die hen helpen
om uitdagingen succesvol aan te gaan. Het aanbieden van opleidingen biedt heel wat
voordelen: dankzij opleidingen kunnen de medewerkers hun vaardigheden verbeteren, op een
efficiëntere manier werken en verhogen ze hun kansen op de arbeidsmarkt.
3.Waken over een kwalitatieve werkomgeving
Opdat een onderneming optimaal zou kunnen werken, moeten alle medewerkers bijdragen tot
de verdere ontwikkeling. Omdat ze des te beter doen als ze zich goed voelen in hun eigen
werkomgeving, besteedt de voedingsindustrie bijzondere aandacht aan de integratie van alle
types van werknemers. Ze neemt maatregelen om het welzijn van haar medewerkers te
verbeteren, in het bijzonder door de werkomgeving en arbeidsvoorwaarden zo aantrekkelijk
mogelijk te maken en door te waken over de gezondheid van haar medewerkers.
4.Het garanderen van goede arbeidsomstandigheden, ook buiten onze bedrijven en voorbij
onze grenzen
Tal van Belgische voedingsbedrijven kopen hun grondstoffen vrijwel uitsluitend in Europa aan,
en zelfs enkel in België. Dat is het geval voor de suikerindustrie, de zuivelindustrie, de
aardappelbedrijven, de water- en frisdranksector, de groenteverwerkende en ook
vleeswerkende bedrijven. Andere Belgische voedingsbedrijven daarentegen importeren een
groot deel van hun grondstoffen uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika. De Belgische voedingsindustrie
vindt de werkomstandigheden van de landbouwers en de werknemers uit deze landen een
belangrijk aandachtspunt.
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WERKGELEGENHEID CREëREN

DOELSTELLINGEN
De Belgische voedingsindustrie draagt bij tot de Europese doelstelling om de
tewerkstellingsgraad van de bevolking tussen 20 en 64 jaar op te trekken. Ze levert ook een
bijdrage aan de strijd tegen werkloosheid in risicogroepen door een groot aantal laaggeschoolde
werknemers aan het werk te zetten.
De voedingsindustrie vindt echter niet altijd de profielen waarnaar ze op zoek is en wenst dan
ook oplossingen te vinden voor het tekort aan bepaalde categorieën medewerkers.
INDICATOREN
Evolutie van de werkgelegenheid

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De totale werkgelegenheid in de voedingsindustrie is, voor een industriële sector, opmerkelijk
stabiel. Sinds 2000 is die met 1,7% gestegen, terwijl de werkgelegenheid in de gehele
verwerkende nijverheid sterk gedaald is. Die stabiliteit verklaart de toename van het aandeel
van de voedingsindustrie in de werkgelegenheid van de totale verwerkende nijverheid. Dit
aandeel bedraagt momenteel 18,3%, wat van de voedingsindustrie de grootste industriële
werkgever van het land maakt. Van alle Belgische werknemers in de industrie werkte in 2013 1
op 5 in de voedingsindustrie.
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Verhouding mannen-vrouwen volgens statuut werknemer

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De verdeling tussen mannen en vrouwen in de voedingssector is onevenwichtig. Wat de
bedienden betreft, zijn de vrouwen oververtegenwoordigd zonder dat men evenwel kan bepalen
of dit voor alle niveaus – managementniveau – in de sector geldt. Bij de arbeiders maken de
mannen overduidelijk de meerderheid uit. Deze situatie evolueert niet in de tijd.
Verdeling arbeiders/bedienden

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De voedingsindustrie telt proportioneel meer arbeiders dan de rest van de verwerkende
nijverheid. Deze situatie blijft stabiel in de tijd.
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Bron: EEG
Typerend voor de voedingsindustrie is het overwicht van laaggeschoolde medewerkers. Deze
trend om meer werknemers met een diploma lagere school of lager secondair in dienst te
nemen, zette zich nog verder door tussen 2008 en 2011, in tegenstelling tot in de andere
industriële sectoren.
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Leeftijdsstructuur

Bron: EEG
Hoewel de voedingsindustrie proportioneel gezien nog steeds meer jonge werknemers in dienst
heeft dan de rest van de verwerkende nijverheid, neemt de gemiddelde leeftijd gestaag toe als
gevolg van een toename van het aantal werknemers ouder dan 40 jaar.
Uitzendkrachten
De voedingsindustrie doet beroep op een groot aantal uitzendkrachten/ seizoenwerknemers, om
het hoofd te bieden aan pieken in de productie. Volgens de laatst beschikbare officiële cijfers
waren er in 2007 per 100 werknemers 15 uitzendkrachten in de voedingsindustrie (bron: CRB).
Op basis van gegevens van Belfirst bleef het aantal uitzendkrachten in de voedingsindustrie
stabiel in de periode 2007-2013; de geregistreerde schommelingen zouden het gevolg zijn van
de algemene economische ontwikkelingen in ons land.
Andere diversiteitsindicatoren
Naast de gegevens inzake geslacht, leeftijd en opleidingsniveau is er geen info beschikbaar om
na te gaan of de tewerkstelling in de voedingsindustrie een weergave vormt van de diversiteit
van de Belgische bevolking (herkomst, andersvalide personen, enzovoort).
Gebrek aan competenties
De voedingssector is, op basis van een schatting, jaarlijks op zoek zijn naar een 8.000-tal
medewerkers. De knelpuntberoepen zijn ofwel beroepen die dezelfde zijn voor alle andere
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industriële sectoren – elektromecaniciens, onderhouds- en logistiek personeel,
Heftruckchauffeurs, enzovoort – of beroepen die specifiek zijn voor de voedingssector, zoals
productieoperatoren in de voedingsindustrie, koeltechnici, slagers, enzovoort.
INITIATIEVEN
Food@work
In 2009 lanceerden FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen het project Food@work. Dit moet de
voedingsbedrijven helpen om werknemers aan te werven. In het kader van dit project werden er
twee soorten acties op touw gezet:
1.Verbeteren van het imago van de sector en zijn ondernemingen:
• Intensifiëren van de contacten met de scholen, meer bepaald met een brochure waarin de
voedingssector wordt voorgesteld;
• hulpmiddelen ter beschikking stellen van de bedrijven om hen in staat te stellen zich op de
arbeidsmarkt bekend te maken (brochure, seminarie employer branding, jobbeurzen, gids voor
bedrijfsbezoeken);
• stijging van het aantal bedrijfsstages (www.foodtechnologists.be);
• de organisatie van “dagen van de voedingsindustrie” voor werkzoekenden, via het
opleidingscentrum Formalim in Verviers.
2.de competenties van de studenten en de werkzoekenden verbeteren:
• deelname aan de uitwerking van studieprogramma’s voor het onderwijs;
• inrichten van innovatieprijzen voor studenten (Ecotrophelia voor het hoger onderwijs, Trofee
Vlaanderen en Trophée Wallonie voor het secundair onderwijs);
• ondertekening van convenanten tussen de onderwijsnetten en de voedingsindustrie;
• intensifiëren van de opleidingsinspanningen voor werklozen (samenwerking met de Service
public wallon de l’Emploi et de la Formation (Forem) en de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)).
Deze initiatieven worden voortgezet en verder ontwikkeld.
Innovatieprijzen voor studenten van Belgische scholen
Jaarlijks organiseren FEVIA, FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie drie innovatiewedstrijden
voor de Belgische middelbare en hogescholen.
• Ecotrophelia richt zich tot studenten uit het hoger onderwijs. De teams worden uitgenodigd om
een innoverend product te komen voorstellen dat de impact op het milieu helpt te beperken.
Sinds de oprichting namen al 34 teams deel.
• Trofee FEVIA Vlaanderen richt zich tot studenten secundair onderwijs in Vlaanderen. Sinds de
oprichting namen al 20 teams deel aan de wedstrijd.
• Trophée FEVIA Wallonie richt zich tot studenten van het secundair onderwijs van de
Franstalige Gemeenschap. Sinds de oprichting namen al 24 teams deel aan de wedstrijd.
Project Technifood
In 2013 lanceerde FEVIA Wallonie samen met IPV en de Minister van verplicht onderwijs van de
Waalse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een project voor alternerend
leren voor elektromecaniciens in de voedingsindustrie. In 2014 vonden twee pilootprojecten
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plaats: een project in samenwerking met het Koninklijk Atheneum van Ans en een project met
het Institut Don Bosco van Huy. Dit project zou doorgetrokken moeten worden naar heel
Wallonië en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Huis van de Voeding in Roeselare
Het Vlaams Huis van de Voeding werd enkele jaren geleden opgericht in Roeselare met als doel
het imago van de voedingsindustrie te versterken en meer jongeren warm te maken voor een
loopbaan in de voedingssector. Dit initiatief wordt ondersteund door talrijke partners uit de
openbare en privésector, waaronder FEVIA Vlaanderen, IPV en heel wat bedrijven uit de
voedingsindustrie.
Collectieve arbeidsovereenkomsten
Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) zijn akkoorden afgesloten tussen
werkgeversfederaties zoals FEVIA en de werknemersvakbonden. Zij bevatten afspraken over de
arbeidsvoorwaarden in de voedingssector. Sommige sectorspecifieke overeenkomsten zijn
gericht op voordeliger arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers en om hen langer aan de
slag te houden:
•De cao betreffende de eindeloopbaandagen: de arbeiders die voldoen aan de loopbaan- en
leeftijdsvereisten van een sectoriële werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag en die blijven
werken, hebben recht op drie eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 56 jaar en op 6
eindeloopbaandagen vanaf 58 jaar.
•De cao betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56/58/60 jaar, voor arbeiders en
bedienden die voldoen aan de loopbaan- en leeftijdsvereisten.
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu – As Duurzame Voeding
In 2013 ondertekende FEVIA samen met talrijke partners, waar onder het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, een handvest waarbij het de As ?Duurzame Voeding? van de Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu in het leven riep. Via een actieplan wil de Alliantie in Brussel jobs
creëren in toekomstgerichte sectoren zoals de voedingssector, steeds met respect voor het
leefmilieu.
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DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN

DOELSTELLINGEN
Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie
verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de
Voedingsnijverheid), wil de voedingsindustrie aan de huidige en toekomstige werknemers uit de
voedingsindustrie een voordeel bieden voor de arbeidsmarkt van morgen. De werknemers
kunnen aan de hand van opleidingen, adviezen en andere initiatieven de juiste competenties
verwerven en uitbouwen.
Dit betekent concreet:
•Het verhogen van de competenties van werkzoekenden en jongeren zodat zij in staat zijn werk
te vinden binnen de sector en zo een bijdrage te leveren aan de groei van de sector
•Het aanzwengelen van levenslange vorming om:
-te kunnen inspelen op de behoeften van de medewerkers
-de medewerkers hun werk efficiënter kunnen uitvoeren
-de medewerkers langer hun werkbehouden
-de medewerkers hun waarde op de arbeidsmarkt te laten behouden
-over beter opgeleide medewerkers te beschikken voor een performantere voedingsindustrie
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INDICATOREN
Evolutie van de opleidingskosten

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op basis van de sociale balans
Na een afname van het aandeel van de loonmassa voor opleidingen, lijkt dit cijfer zich de laatste
jaren te stabiliseren tot iets meer dan 0,8%. Deze indicator wijst erop dat we nog ver verwijderd
zijn van de interprofessionele (1,9% van de loonmassa ) en sectoriële opleidingsdoelstellingen).
De resultaten van CVTS-enquêtes (Continuing Vocational Training Survey), die meer rekening
houden met de informele ontwikkeling van de competenties (zoals kennisuitwisseling tussen de
collega’s in een bedrijf), zijn positief. Volgens deze enquête werd in 2010 1,6% van de
loonmassa besteed aan formele en informele opleidingen.

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN

Werknemers die een opleiding hebben gevolgd in functie van de leeftijd

Bron: IPV
Het percentage werknemers dat via IPV een opleiding gebruikvolgde, neemt gestaag toe en dit
in alle leeftijdscategorieën. In 2013 volgde 1 werknemer op 5 een opleiding via IPV.

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN

Werknemers die een opleiding volgden in functie van hun diploma

Bron: IPV
We zien eveneens een toename van de opleidingen in alle onderwijsniveaus. De toename is
groter bij werknemers uit het lager onderwijs.
INITIATIEVEN
IPV, de opleidingsadviseur van de voedingsindustrie
De v.z.w. Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) werd in 1989
gezamenlijk door FEVIA en de vakbonden opgericht. IPV is het opleidingscentrum van en voor
de Belgische voedingsindustrie. IPV heeft tot doel via vorming en begeleiding de groei van de
voedingssector te ondersteunen en de tewerkstellingssperspectieven van de medewerkers te
verhogen via geschikte opleidingsacties en begeleiding. De acties van IPV worden hoofdzakelijk
gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van 0,2% (voor de bedienden en de bakkerijsector)
en van 0,3% (voor de arbeiders met uitzondering van de bakkerijsector) van de loonmassa in de
voedingssector.
Opleidingscentra voor de voedingsindustrie
Er werden verschillende initiatieven genomen om de werkzoekenden, uitzendkrachten,
werknemers en scholen echte ‘miniatuur’ voedingsfabrieken aan te bieden waar uiterst
praktische opleidingen kunnen worden gegeven. Bijvoorbeeld:
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-Op de site van Het Huis van de Voeding in Roeselare kunnen ze in het atelier van de voeding
een praktische opleiding ?productieoperator? volgen.
-FormALIM in Verviers stelt een mini pralinefabriek, een mini brouwerij en typische apparatuur
uit de voedingsindustrie ter beschikking. Er wordt momenteel gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van andere FormALIM-vestigingen in Wallonië.
De collectieve arbeidsovereenkomsten
Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) zijn akkoorden afgesloten tussen de
werkgeversfederaties zoals FEVIA en de werknemersvakbonden. Zij bevatten afspraken over de
arbeidsvoorwaarden in de voedingssector. De overeenkomsten bevatten een aantal elementen
met betrekking tot de opleiding van werknemers:
•De cao betreffende de permanente opleiding voorziet extra inspanningen in 2013 en 2014:
– In 2013 is de werkgever verplicht om een volume professionele vorming te voorzien voor de
arbeiders en de bedienden dat jaarlijks overeenstemt met 1,20% van het totale volume van de
gepresteerde arbeidstijd door alle werknemers van het bedrijf samen. In 2014 dient dit
percentage 1,30% te bedragen.
– Daarnaast dienen de bedrijven met 20 of meer werknemers een opleidingsplan uit te werken.
•De cao betreffende permanente opleiding voorziet de mogelijkheid voor iedere werknemer om
jaarlijks een gesprek te hebben inzake zijn/haar opleidingsmogelijkheden. Daarnaast wordt de
mogelijkheid voorzien om iedere werknemer zijn/haar opleidingsbilan te bezorgen met de
gevolgde IPV-opleidingen.
Clubs in Wallonië
Op het gebied van permanente vorming lanceerde FEVIA Wallonie een origineel initiatief. Het
richtte verschillende clubs op met leden die dezelfde functie vervullen in de bedrijven. Door het
uitwisselen van informatie en praktijkervaring kunnen de kleine bedrijven leren van de grote. Er
bestaan 4 verschillende clubs: Club Ressources Humaines, Club Qualité, Club Production en
Club Export. 80 verschillende bedrijven (50 % van de FEVIA Wallonie leden) nemen deel aan
deze clubs.
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WAKEN OVER EEN KWALITATIEVE WERKOMGEVING

DOELSTELLINGEN
De bedrijven uit de voedingsindustrie bieden hun medewerkers een kwalitatieve werkomgeving.
Ze besteden bijzondere aandacht aan de integratie van ieder type werknemer en nemen
maatregelen om ongevallen en ziekteverzuim te verminderen. Ze wensen hun werknemers zo
lang mogelijk te behouden en zorgen ervoor dat de werkomgeving en arbeidsvoorwaarden zo
aantrekkelijk mogelijk zijn. Ze waken eveneens over de invoering van een programma inzake
gezondheid en milieu op de werkvloer.
INDICATOREN
“Workability”

Bron: SERV
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) evalueert regelmatig de ?workability?
(werkbaarheid) in de verschillende sectoren. Deze indicator en de manier van evalutie hebben
hun beperkingen, maar bieden het voordeel de werkkwaliteit algemeen te kunnen evalueren op
basis van elementen zoals motivatie, autonomie, stress, arbeidsomstandigheden, enzovoort. In
2007 en 2010 daalde deze indicator; in 2013 was er evenwel opnieuw sprake van een stijging.
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Frequentiegraad van de arbeidsongevallen

Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen
De frequentiegraad van de arbeidsongevallen vertoont een aanzienlijke daling. Dit wijst op het
belang en de de prioriteit die de bedrijven uit de sector aan deze problematiek geven.
Ziekteverzuim

Bron: SD Worx
Op basis van gegevens uit 2010, ligt het ziekteverzuim in de voedingsindustrie hoger dan in de
Belgische privésector in het algemeen. Die vaststelling geldt zowel voor afwezigheden van korte
duur (minder dan een maand) als voor langere afwezigheden (meer dan een maand). Dat is
vooral te wijten aan het grote aandeel arbeiders, bij wie er in alle sectoren meer ziekteverzuim
wordt vastgesteld. In 2015 zouden er nieuwe gegevens worden vrijgegeven.
Als men het fenomeen analyseert met behulp van de Bradford-factor, ligt het ziekteverzuim
lager dan in de privésector. Specialisten leiden daaruit af dat er in de voedingssector geen
cultuur van ziekteverzuim bestaat, of in elk geval minder dan in de Belgische privésector in het
algemeen.
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Aandeel vaste banen

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
De evolutie in de voedingsindustrie van het aandeel medewerkers met een contract van
onbepaalde duur vertoont een lichte neerwaartse trend. Er is dus sprake van een lichte stijging
van het aantal banen met tijdelijke contracten.

WAKEN OVER EEN KWALITATIEVE WERKOMGEVING

Gemiddelde anciënniteit

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
In 2010 bleef een werknemer gemiddeld 10 jaar in hetzelfde voedingsbedrijf. De evolutie mag
de afgelopen jaren dan wel schommelingen vertonen, men stelt toch een lichte stijging vast.
Flexibiliteit: type uurrooster

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
De veranderingen in de verschillende uurroostertypes spreken elkaar tegen. De identieke en
deeltijdse uurrooster nemen toe, daar waar de andere types uurroosters afnemen.
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INITIATIEVEN
De collectieve arbeidsovereenkomsten
Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) zijn akkoorden afgesloten tussen de
werkgeversfederaties zoals FEVIA en de werknemersvakbonden dieafspraken bevatten over de
arbeidsvoorwaarden in de voedingssector. Een aantal overeenkomsten zijn specifiek gericht op
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Dit is met name het geval voor
de cao inzake tijdskrediet die werknemers vanaf 55 jaar de mogelijkheid biedt om over te
stappen naar een halftijdse tewerkstelling met een aanvullende vergoeding. Tijdens de laatste
onderhandelingen beslisten de sociale partners om via IPV een specifieke opleiding aan te
bieden inzake ergonomie en stressbeheer.
De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten
De uitzendkrachten zijn goed vertegenwoordigd in de Belgische voedingsbedrijven. De
collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen dat de loonsvoorwaarden van de uitzendkrachten
dezelfde dienen te zijn als die van de vaste werknemers van de sector. De voedingsbedrijven
besteden bijzondere aandacht aan de opleidingsmogelijkheden voor deze groep van
werknemers. In 2008 realiseerden ze een samenwerkingsakkoord tussen de Initiatieven voor
Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) en het Vormingsfonds voor
Uitzendkrachten (VFU). Dat akkoord biedt de uitzendkrachten actief in de sector de mogelijkheid
om opleidingen te volgen via IPV.
Het promoten van een gezonde levensstijl op het werk
Heel wat voedingsbedrijven nemen binnen het bedrijf zelf initiatieven om een gezonde levensstijl
te promoten . Soms worden deze initiatieven opgenomen in de bedrijfsakkoorden of in
specifieke plannen zoals in het werkgelegenheidsplan voor de oudere werknemers.
Protocol van samenwerking met het oog op het verbeteren van de het imago van de
vleessector
In februari 2012 ondertekende FEVIA samen met de bevoegde overheidsinstanties en de
werknemersorganisaties een protocol van samenwerking om de strijd aan te binden met illegale
arbeid en sociale fraude in de subsector van het vlees. Er werden een aantal specifieke acties
vastgelegd om de strijd tegen illegale praktijken op te voeren.
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HET GARANDEREN VAN GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

DOELSTELLINGEN
De voedingsindustrie wenst bij te dragen tot het verbeteren van de werkomstandigheden van de
landbouwers en werknemers voorbij onze grenzen, met name in ontwikkelingslanden.
INDICATOR
Externe controle Van de 30 bedrijven[2] die in 2014 deelnamen aan de FEVIA/Vredeseilanden
enquête, heeft de helft (48%) een systeem uitgewerkt dat toelaat een bepaald aspect van de
sociale impact van hun toeleveringsketen te controleren. Nagenoeg alle bedrijven doen voor
dergelijke controle beroep op een derde partij.
INITIATIEVEN
Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid Het Waarborg- en Sociaal
Fonds voor de voedingsnijverheid is een initiatief van de sociale partners uit de
voedingsindustrie. Dit fonds heeft tot doel verschillende tussenkomsten te voorzien, vastgelegd
in collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit fonds wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen.
In het kader van het sectorakkoord 2000-2001 beslisten de sociale partners van de
voedingssector om 0,05% van de loonmassa toe te kennen aan internationale solidariteitsacties.
Sindsdien steunt het Sociaal Fonds projecten in ontwikkelingslanden. Het Sociaal Fonds is
daarnaast een van de belangrijkste aandeelhouders van Incofin IM, een financiële instelling die
microkredieten verleent aan rurale en/of agrarische familiebedrijven overal ter wereld.
Initiatieven faire handelspraktijken Talrijke voedingsbedrijven, waarvan een aantal hun
grondstoffen aankopen in ontwikkelingslanden, kiezen ervoor om een deel van of hun volledige
supply chain te laten kaderen in een certificatiesysteem type Fair Trade (Max Havelaar,
Rainforrest Alliance, UTZ Certified, RSPO, enz.). Deze certificatielabels dragen elk op hun
manier bij tot het verbeteren van de werkomstandigheden en de vergoeding van de
landbouwers uit het zuidelijk halfrond.Naast deze certificatielabels, nemen de voedingsbedrijven
deel aan lokale of internationale projecten (zoals de World Cocoa Foundation – link naar
http://worldcocoafoundation.org) met het oog op het verbeteren van de leefomstandigheden van
de landbouwers.
Alliantie Duurzame Palmolie In 2012 ondertekenden FEVIA en talrijke federaties uit de
subsectoren (APIM, Choprabisco, FGBB, UNIFA en Belgapom) een handvest waarin ze zich
engageren om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 alle op de Belgische markt verkrijgbare
palmolie, duurzaam is. Uit een eerste monitoring bleek dat nu al 32% van de palmolie duurzaam
is op basis van de sociale en ecologische criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO).
[2] Deze enquête, waaraan 30 bedrijven deelnamen, is niet representatief, maar dient ter
illustratie.
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ONZE TOEKOMSTVISIE - MAATSCHAPPIJ

De voedingsindustrie heeft een rol te spelen bij het bevorderen van het algemene welzijn
van de bevolking. Hoe? Door het op de markt brengen van een grote variatie aan
kwaliteitsproducten en door erop toe te zien dat de productiesites in harmonie
samenleven met hun onmidddellijke omgeving. Om haar rol in de maatschappij zo goed
mogelijk te kunnen vervullen, hecht de voedingsindustrie vooral belang aan volgende
vier punten:
1.Garanderen van de voedselveiligheid
Jaarlijks worden verschillende miljarden voedingsproducten op de Belgische markt gebracht.
Het spreekt vanzelf dat deze producten geen bron mogen zijn van microbiologische of
chemische intoxicatie of van fysische gevaren. Dat is een fundamentele vereiste voor elk
voedingsbedrijf.
2.Gevarieerd eten, meer bewegen
Net als andere geïndustrialiseerde landen wordt ook België geconfronteerd met het
verontrustende fenomeen van overgewicht en obesitas. Een onevenwichtige voeding, in
combinatie met een zittend leven, heeft het aantal mensen met overgewicht of obesitas doen
toenemen. In die context wenst de voedingsindustrie producten te ontwikkelen waarvan de
samenstelling en de hoeveelheid (grootte van de porties) beter beantwoorden aan de
fysiologische behoeften van de consumenten, doordat ze met name minder zout, minder suikers
en minder verzadigde vetten bevatten. Op die manier draagt de sector bij aan de ontwikkeling
van een gezonde levensstijl, die evenwichtige voeding combineert met voldoende
lichaamsbeweging.
3.Communicatie, een belangrijke verantwoordelijkheid

Een voedingsbedrijf gebruikt vele middelen om over zijn producten te communiceren. De drie
belangrijkste kanalen zijn reclame, informatie op de verpakkingen en, in toenemende mate, het
internet. De informatie die via deze kanalen wordt meegedeeld, moet juist zijn en mag de
consument niet misleiden, in het bijzonder m.b.t. voeding en gezondheid.
4.Dicht bij de lokale gemeenschap staan

Alle voedingsbedrijven bevinden zich in een lokale gemeenschap. Ze ontwikkelen zich met
respect voor de bevolking in de nabijheid van hun productiesites. Ze starten daarnaast
initiatieven op om zich beter te integreren in de plaatselijke gemeenschap. Door hun activiteiten
stimuleren de voedingsbedrijven de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waarin ze
actief zijn.
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GARANDEREN VAN DE VOEDSELVEILIGHEID VOOR ALLE CONSUMENTEN

DOELSTELLING
De voedingsbedrijven nemen de nodige, passende maatregelen om de voedselveiligheid voor
de consumenten te verzekeren door de risico’s op verontreiniging van de voedselketen weg te
nemen.
Steeds meer bedrijven hanteren een gevalideerd autocontrolesysteem.
INDICATOREN
Aantal autocontrolegidsen van toepassing in de sector (16)
De sectorgidsen ‘autocontrole’ zijn tools die door de sectorfederaties werden ontwikkeld voor
de bedrijven uit hun sector. Dergelijke gidsen stellen de bedrijven in staat om te voldoen aan alle
eisen van de voedselwetgeving inzake hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. Ze bevatten
duidelijke en didactische instructies, en worden goedgekeurd door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – link naar www.favv.be) en regelmatig
geactualiseerd.
Op 1 mei 2014 waren 16 sectoriële autocontrolegidsen voor de verwerkende sector
goedgekeurd door het FAVV. Deze dekken 90 tot 95% van de productie en behelzen de
volgende sectoren:
• slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees,
vleesbereidingen en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (versie 2);
• pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen;
• dierenvoeders;
• brood- en banketbakkerijen (versie 2);
• consumptie-ijsindustrie;
• margarine-industrie;
• industrie voor de verwerking van en handel in aardappelen, groenten en fruit (versie 3);
• zuivelindustrie (versie 3);
• maalderijen;
• productie van vleesproducten, bereide maaltijden, salades en natuurdarmen;
• productie van verpakt water, frisdranken en sappen en nectars;
• brouwerijen;
• sector van de voedingssupplementen;
• sector van de chocolade-, praline-, biscuiterie- , suikergoed- en ontbijtgranenindustrie (versie
2);
• koffiebranders;
• vissector.
Aantal en percentage bedrijven met een gevalideerd autcontrolesysteem
Elk bedrijf moet een systeem van autocontrole implementeren. Deze implementatie wordt
regelmatig gecontroleerd (en gevalideerd) door een extern organisme: hetzij door een
Organisme voor Certificatie en Inspectie (OCI), hetzij door het FAVV. Bij validatie ontvangt het
bedrijf een korting van 75% op de heffingen die het aan het FAVV betaalt. Dit systeem zorgt
ervoor dat het bedrijf het hele jaar door geresponsabiliseerd is. Bij controles door het FAVV
levert het eveneens veel positievere resultaten op het vlak van het naleven van de regels. Op
deze manier kan het FAVV zijn controles toespitsen op de bedrijven die niet over een
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gevalideerd controlesysteem beschikken.

Bron: activiteitenverslagen van het FAVV
Sinds 2010 (het eerste jaar dat dergelijke gegevens beschikbaar waren) zien we dat het aantal
voedingsbedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem gestaag is toegenomen. Deze
duidelijke toename biedt echter nog een mooie kans op verdere vooruitgang aangezien nog
maar 22% van de voedingsbedrijven (maar samen goed voor meer dan 50% van de Belgische
productie) over een dergelijk systeem beschikt.
Conformiteitspercentage inzake infrastructuur, installaties en hygiëne tijdens inspecties
van het FAVV
Het FAVV voert regelmatig inspecties uit in bedrijven, zowel in diegene die over een gevalideerd
autocontrolesysteem beschikken als in diegene waarvan het autocontrolesysteem niet is
gevalideerd. Hiermee gaat het FAVV na of de regelgeving wordt nageleefd. De indicator
hieronder geeft het conformiteitspercentage weer inzake infrastructuur en installaties (machines,
laboratoria…) in de voedingsbedrijven.
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Bron: activiteitenverslagen van het FAVV
Na enkele jaren waar het conformiteitspercentage tijdens de controles door het FAVV tegen een
plafond van rond de 90% leek te zitten, wijzen de resultaten van 2013 op een positieve evolutie
met een conformiteitspercentage van 92,2%. Merken we wel op dat het FAVV deze variaties
niet als statistisch significant beschouwt.
Aantal terugroepingen van voedingsproducten die op de Belgische markt gebracht
werden en in België geproduceerd werden
Een product-terugroeping (of product recall) houdt in dat de consument gevraagd wordt om het
product niet te gebruiken en het naar de winkel te laten terugbrengen. De redenen voor
dergelijke product-terugroepingen kunnen zeer divers zijn: de mogelijkheid dat er een vreemd
voorwerp aanwezig is, een fout in de etikettering, de aanwezigheid van of het risico op
aanwezigheid van microbiologische of chemische verontreiniging …
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Bron: Activiteitenverslagen van het FAVV
Het aantal producten dat jaarlijks op de Belgische markt gebracht wordt, bedraagt verschillende
miljarden eenheden. In vergelijking daarmee ligt het aantal productterugroepingen (54 in 2013)
zéér laag. Het aantal terugroepingen lijkt zich te stabiliseren rond een 50-60-tal per jaar. Dit
aantal, dat hoger ligt dan het gemiddelde van voorgaande jaren, kan wijzen op het feit dat er
zich meer incidenten voordeden in de voedingsindustrie, op strengere controles door het FAVV,
of op een toegenomen aandacht en reactiviteit vanwege de consument, die incidenten sneller
meldt bij het FAVV.
INITIATIEVEN
In het kader van het verbeteren van de voedselveiligheid in België, worden twee uiterst
belangrijke initiatieven ontwikkeld:
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Het FAVV werd in 2000 opgericht door de Belgische overheid. De missie van het FAVV bestaat
erin te waken over de veiligheid en de kwaliteit van de voeding, teneinde de gezondheid van
mens, dier en plant te beschermen. Dit gebeurt door de controle op de correcte toepassing van
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de diverse reglementeringen.
Het Belgische autocontrolemodel
Dit model is het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende actoren uit de
voedselketen, waaronder FEVIA. Elk voedingsbedrijf moet een autocontrolesysteem toepassen.
Dat moet het in staat stellen de voedselveiligheid te beheren van de producten die het op de
markt brengt. Dit heeft ook betrekking op de nevenstromen die bestemd zijn voor diervoeder of
bodemverbeteraars.
Om de bedrijven te helpen bij het implementeren van deze systemen, stelden de meeste
subsectoren uit de voedingsindustrie een autocontrolegids op. En IPV biedt opleidingen aan
inzake autocontrole en voedselveiligheid.
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GEVARIEERD ETEN, MEER BEWEGEN

DOELSTELLING
De voedingsindustrie wenst haar rol te vervullen in het kader van de gezonde levensstijl die
wordt aangeraden door de overheidsinstanties. Op die manier draagt ze bij tot het verbeteren
van de gezondheid van de consument.
De acties worden opgezet op het niveau van de gehele voedingssector (of van een subsector)
of binnen afzonderlijke bedrijven. Deze zijn opgebouwd rond drie pijlers:
1.de consument een gevarieerd gamma voedingsproducten aanbieden. Dit betekent zowel
optimalisatie van de bestaande producten (met name de porties) als ontwikkeling van nieuwe
producten. Dit alles om de consument in staat te stellen beter te beheersen wat hij eet en zorg
te dragen voor zijn gezondheid;
2.de consument de mogelijkheid bieden een bewuste keuze te maken dankzij goede informatie;
3.een gezonde levensstijl promoten, in samenwerking met de stakeholders.

GEVARIEERD ETEN, MEER BEWEGEN

INDICATOREN
Prioriteit van de bedrijven bij het veranderen van de samenstelling (herformulering) van
de producten
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Bron: Nutritionele enquête FEVIA 2013
De voedingsbedrijven zetten zich sinds vele jaren in om de samenstelling van hun producten te
veranderen om bij te dragen aan een evenwichtige levensstijl. Uit de nutritionele enquête die
FEVIA uitvoerde in 2013 (representativiteit: 34 % van de sectoromzet), blijkt dat een derde van
de bedrijven de samenstelling van hun bestaande product heeft aangepast om de nutritionele
eigenschappen te verbeteren. In vergelijking met de resultaten van 2011, hechten de bedrijven
minder belang aan het verlagen van het zoutgehalte (16,7% van de initiatieven in 2013 versus
21% in 2011). Er wordt daarentegen meer aandacht besteed aan het verminderen van het
suiker- en (verzadigde) vetgehalte.
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Percentage van de bedrijven dat vrijwillig een GDA-labelling heeft toegepast

Bron: Nutritionele enquête FEVIA 2013
Big 4: energetische waarde, eiwitten, koolhydraten en vetten; Big 8: energetische waarde,
eiwitten, koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde vetzuren, voedingsvezels en natrium. FIC:
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energetische waarde, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout. FIC+:
bijkomende informatie, naast de wettelijk verplichte.
Opdat de consument een bewuste keuze zou kunnen maken, verbeteren de bedrijven
voortdurend en op vrijwillige basis de informatie over de voedingswaarde- op hun verpakkingen.
Welke informatie er precies dient te worden vermeld op het etiket, verandert voortdurend. In
2011 voerden steeds meer bedrijven het GDA-labellingsysteem in (Guideline Daily Amount, ook
wel Dagelijkse Voedingsrichtlijn). In 2013-2014 bereiden diezelfde bedrijven zich voor op de
implementatie van de nieuwe FIC (Food Information to Consumer) verordening die, voor wat de
nutritionele informatie betreft, in werking treedt in december 2016. Het GDA-systeem (Guideline
Daily Amount) zal daarbij vervangen worden door het RI-systeem (Reference Intake). Uit de
nutritionele enquête die FEVIA in 2013 uitvoerde, blijkt dat 30% van de bedrijven meldt dat zijn
verpakkingen nu reeds voldoen aan deze nieuwe regelgeving of dat ze meer informatie
vermelden dan deze opgelegd door de FIC-verordening. Zo’n 13% van de bedrijven vermeldt
het energiegehalte vooraan op de verpakking (Front of Pack of FOP).
Percentage van de bedrijven dat initiatieven neemt om een gezonde levensstijl te
promoten
Talrijke bedrijven lanceren of ondersteunen initiatieven met het oog op het promoten van een
evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging. In de nutritionele enquête die FEVIA in
2013 uitvoerde, meldt 73% van de bedrijven een dergelijk initiatief te hebben genomen. Vaak
gaat het om deelnames aan collectieve sectorinitiatieven, maar ook het sponsoren van
sportactiviteiten, lokale sportclubs of jonge sportteams (26%).
Percentage van de bedrijven dat een programma heeft om een gezonde levensstijl te
promoten bij de werknemers
Zo’n 67% van de bedrijven die deelnamen aan de nutritionele enquête van FEVIA,
implementeerde een specifiek programma voor hun werknemers, met het oog op het promoten
van evenwichtige eetgewoonten en voldoende lichaamsbeweging op het werk. De populairste
maatregel (47,5%) die door de bedrijven wordt genomen, is het ter beschikking stellen van
aangepaste infrastructuur (fietsparking, douches) om zo het gebruik van de fiets bij het woonwerkverkeer te promoten.
INITIATIEVEN
Nutritioneel beleid van FEVIA en nutritionele rapporten
In 2004 heeft FEVIA een document opgesteld met haar 10 pijlers inzake nutritioneel beleid. Dit
document legt de rol vast die de voedingsindustrie en haar leden dienen te vervullen in het
kader van het promoten van een evenwichtige voeding en gezonde levensstijl.
Het document is vergezeld van een handvest met 6 duidelijke engagementen dat werd
ondertekend door meer dan 200 bedrijven. Sinds 2006 publiceert FEVIA een jaarlijks rapport
over het nutritioneel beleid. Iedere twee jaar onthult dit rapport de resultaten van een enquête
uitgevoerd bij de leden van FEVIA. Aan de laatste enquête (2013) namen zo’n 76 bedrijven
deel, goed voor 34% van de totale omzet in de sector.
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Overeenkomst inzake gezondheid van FEVIA Vlaanderen
FEVIA Vlaanderen en Vlaams Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen ondertekenden op
8 maart 2010 een collectieve overeenkomst inzake gezondheid. In deze overeenkomst
engageert FEVIA Vlaanderen zich om mee te werken aan het Vlaams actieplan ?Voeding en
beweging?. In 2013 werd deze overeenkomst positief geëvalueerd en werd ze doorgetrokken tot
in 2015.
Jobfit KMO
Jobfit KMO (samenwerking tussen ViGeZ en FEVIA Vlaanderen) is een pilootproject dat zich
richt tot bedrijven uit de voedingsindustrie met maximum 250 werknemers. Het project ging van
start in oktober 2012 en liep af in september 2014. Jobfit KMO biedt de bedrijven een
methodologische aanpak om de werknemers te stimuleren bij het aannemen van gezonde
leefgewoontes door evenwichtig te eten en te sporten. In 2014 nam een twintigtal bedrijven deel
aan dit project.
Fonds ?Voeding en Welzijn?
Dit fonds wordt gesteund door FEVIA en beheerd door de Koning Boudewijnstichting . Het
beoogt het verlenen van financiële steun aan concrete projecten voor de bevordering van
evenwichtige voedingsgewoonten en lichaamsbeweging bij kinderen en jongeren. Sinds de
oprichting van het fonds in 2006 hebben 100 Belgische projecten samen al meer dan 400.000
euro ontvangen.
Innovatie- en competentiecentra
De twee innovatiecentra Flanders’ Food et WagrALIM (link naar www.flandersfood.com en
www.wagralim.be) beschikken over talrijke programma’s om de nutritionele kwaliteit van de
levensmiddelen te verbeteren (verlagen van het zoutgehalte, veranderen van de
vetsamenstelling…)
NUBEL
De vzw Nubel (Nutriënten België) werd in 1990 opgericht en beheert de wetenschappelijke,
nutritionele informatie betreffende voedingsmiddelen. FEVIA is partner van deze vzw en zetelt in
de Raad van Bestuur. NUBEL stelt zijn informatie beschikbaar voor diëtisten,
gezondheidsexperts, scholen…
Zoutreductie
In 2009 ondertekende FEVIA met Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx een convenant om het zoutgebruik van de bevolking te beperken. Dit
convenant kadert in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. FEVIA heeft zich er
geëngageerd om, samen met de andere actoren (de overheid en de distributiesector), de
zoutconsumptie tegen het jaar 2012 met 10% te verminderen. Uit een productmonitoring in 2013
bleek dat het doel werd bereikt. De opvallendste dalingen in het zoutgehalte deden zich met
name voor bij de vleesproducten (van -16% naar -36%), verschillende soorten brood (-22%),
soep in poeder (-17%), bereide maaltijden (van -15% naar -29%) en de kazen (van -7,5% naar
-20%).
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Energiebalans
In 2014 is de voedingssector, in samenwerking met de overheid, gestart met het uitwerken van
een actieplan inzake energiebalans & het verbeteren van de samenstelling van de producten.
Het verlagen van de energetische waarde van de voedingsmiddelen zal een van de actiepunten
zijn van dit plan.
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COMMUNICATIE, EEN BELANGRIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

DOELSTELLING
De voedingsbedrijven nemen de nodige maatregelen om op een verantwoorde en transparante
manier te communiceren op het gebied van etikettering, reclame en nutritionele claims. Ze
volgen daarbij de regels en de gedragscodes inzake consumenteninformatie.
INDICATOREN
Inzake nutritionele etikettering informeren de bedrijven de consument steeds beter.
Aantal klachten behandeld door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP)
FEVIA keurde in 2005 de Reclamecode voor voedingsmiddelen van de Belgische
voedingsindustrie goed Deze zelfregulerende gedragscode laat toe om, voor een zeer
complexe materie, snel concrete resultaten te boeken.
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) controleert en ziet toe op de juiste
toepassing ervan.

Bron: JEP
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In 2012 werden bijzonder weinig klachten ingediend. Het jaar 2013 was daarentegen een
recordjaar. Volgens de JEP zou deze toename grotendeels het gevolg zijn van de belangrijke
stijging van het aantal klachtendossiers met betrekking tot alcoholische dranken. Dit zou te
wijten zijn aan de implementatie van een nieuwe convenant inzake de communicatie over deze
producten.
Uit de gegevens van de JEP blijkt dat er in 2013 geen opvallende stijging was van het aantal
klachten betreffende voedingsmiddelen of niet-alcoholische dranken. In totaal bestudeerde de
JEP in 2013 dus 44 klachten. In vier gevallen vroeg de JEP om de campagne stop te zetten. Bij
17 campagnes adviseerde de JEP om de boodschap te wijzigen.
In 2013 werden 17 voorafgaandelijke adviezen gevraagd aan de JEP. In 11 gevallen adviseerde
de JEP om de reclamecampagne aan te passen.
Percentage non-conformiteiten vastgesteld door het FAVV met betrekking tot de
beweringen op de verpakkingen
Het FAVV controleert regelmatig of de wetgeving m.b.t. het gebruik van nutritionele en
gezondheidsclaims wordt gerespecteerd. In 2009 heeft het FAVV, op 1.116 inspecties, geen
enkele non-conformiteit vastgesteld. In 2010 heeft het FAVV 1.216 inspecties uitgevoerd,
waarvan 99,5 % conform waren. Voor de inspectie uitgevoerd in 2011 (2.209 inspecties) en in
2012 (2.454 inspecties) werd telkens meer dan 99,5 % conformiteit vastgesteld.
INITIATIEVEN
Reclamecode voor de Belgische voedingsindustrie
FEVIA keurde in 2005 de Reclamecode voor de Belgische voedingsindustrie goed. Deze
zelfregulerende gedragscode laat toe om, voor een zeer complexe materie, snel concrete
resultaten te boeken. Ze is gebaseerd op de volgende principes:
• elke bewering of communicatie moet wetenschappelijk bewezen zijn;
• de reclame mag geen buitensporige consumptie aanmoedigen en moet passen in het kader
van de bevordering van evenwichtige voedingsgewoonten en een actieve levensstijl;
• tekst, geluid en beeld mogen de consument niet misleiden omtrent de voedings- of
gezondheidsvoordelen die aan het product worden toegeschreven;
• voedingsmiddelen die niet bedoeld zijn om een maaltijd te vervangen,
mogen niet als zodanig worden voorgesteld;
• de reclame mag de rol van de ouders niet ondermijnen; ze mag kinderen
er niet toe aanzetten hun ouders ervan te overtuigen een bepaald product te kopen.
De volledige code is beschikbaar op http://www.jep.be/nl/codes-regels/.
Belgian Pledge voor een verantwoordelijke communicatie naar kinderen
De Belgian Pledge is een gemeenschappelijk initiatief van FEVIA, Comeos en UBA (Unie van
de Belgische Adverteerders). De ondertekenaars (de bedrijven) van de Belgian Pledge
engageren zich (naar analogie met de EU Pledge) om geen reclame te maken gericht op
kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij de voedingsproducten of dranken beantwoorden aan
specifieke nutritionele criteria. Deze Pledge werd ondertekend door zo’n 24 Belgische
voedingsbedrijven. In 2012 voerde de World Federation of Advertisers een eerste monitoring uit
van de Belgian Pledge. Uit het rapport blijkt een bijzonder hoog conformiteitspercentage: 96,5%
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voor de basisscholen, 99,5% voor televisie en 100% voor Internet. FEVIA sensibiliseert de
bedrijven via seminars om zo het aantal bedrijven op te drijven dat zich achter de Belgian
Pledge schaart.
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DICHT BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP STAAN

DOELSTELLING
De voedingsbedrijven nemen de nodige maatregelen om de hinder van hun activiteit (geluid,
geur…) of de impact van het transport op de plaatselijke gemeenschap zoveel mogelijk te
beperken.
De bedrijven luisteren naar de bevolking en werken partnerships uit om de aanvaardbaarheid
van de voedingsindustrie in haar nabije omgeving te verhogen.
Door hun grondstoffen lokaal aan te kopen scheppen ze een sterke band met de
landbouwsector.
INDICATOREN
Er bestaan geen algemene indicatoren om de impact van de activiteit van de voedingsbedrijven
op hun nabije omgeving te evalueren. De volgende informatie over de geurproblematiek in
Vlaanderen is beschikbaar:
-Vlaanderen heeft een registratiesysteem voor milieuklachten. In de periode 2006-2010 werden
er 462 klachten geregistreerd met betrekking tot geurhinder afkomstig van een voedingsbedrijf
(Bron: LNE).
-Een enquête (Enquête SLO – LNE) naar de milieuhinder voor de huishoudens toont aan dat het
percentage van de gezinnen dat sterke geurhinder ondervindt van een voedingsbedrijf stabiel
blijft sinds 2001. Voor de industrie als geheel is dit percentage gehalveerd.
Uit cijfers van het Federaal Planbureau (tabel input/output) uit 2013 blijkt dat 60% van de
landbouwgrondstoffen die worden gebruikt door de Belgische voedingsbedrijven, afkomstig is
van Belgische landbouwers.
Dit wijst eveneens op de sterke lokale verankering van de voedingsindustrie.
INITIATIEVEN
Buurtcomités
Verschillende bedrijven uit de sector organiseren regelmatig vergaderingen met de buurtcomités
om de concrete problemen beter te leren kennen en samen naar oplossingen te zoeken.
Opendeurdagen
Verschillende voedingsbedrijven bieden een blik achter de schermen tijdens de
Openbedrijvendagen in Vlaanderen en Wallonië. Deze opendeurdagen vormen de gelegenheid
om de omwonenden te laten zien wat er zich afspeelt in een voedingsbedrijf. Andere bedrijven
maken dan weer van een andere gelegenheid (verjaardag, inhuldiging, enzovoort) gebruik om
hun deuren open te stellen. Nog andere bedrijven werkten een permanent parcours uit, zodat
het bedrijf het hele jaar door kan worden bezocht door scholen, groepen, enzovoort. Gezien de
strenge hygiënische normen is het niet altijd even eenvoudig om dit soort dagen in te richten.
Miuumm
Het Huis van de Voeding biedt een museum waar de bezoekers alles te weten komen over
voeding. In dit interactief doe- en belevingscentrum leren ze de voedselketen, de rol en het
belang van de voedingsindustrie beter kennen.
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Musea en andere lokale initiatieven
Talrijke voedingsbedrijven ontwikkelen of ondersteunen een eigen centrum of museum
(chocolade-, friet-, water-, bakkerij-, suiker- en andere musea) dat dienst doet als
bezoekerscentrum en een blik gunt achter de schermen van de voedingsproductie. Andere
verlenen dan weer steun aan lokale culturele, sportieve, educatieve, sociale of andere
initiatieven onder de vorm van financiële bijdragen of vrijwilligerswerk. FEVIA werkte een gids uit
voor de bedrijven om zichzelf beter te laten kennen in hun onmiddellijke omgeving.
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ONZE TOEKOMSTVISIE - PLANEET

De Belgische voedingsindustrie wenst te evolueren naar een milieuneutrale sector.
Hiervoor wenst ze in de eerste plaats de impact van haar eigen activiteiten op het milieu
zo veel mogelijk te beperken. Vervolgens zal ze bepalen hoe ze de milieu-impact van de
voedingsmiddelen in heel de keten kan verminderen:

Beschermen van de natuurlijke hulpbronnen
De natuurlijke rijkdommen, ook als ze hernieuwbaar zijn, worden steeds schaarser, zowel op
lokaal als internationaal vlak. We dienen er dan ook zuinig mee om te springen en verspilling
tegen te gaan. De voedingsindustrie richt haar acties op drie essentiële hulpbronnen:
• landbouwproducten of agrarische biomassa, de basisgrondstoffen van de industrie;
• water, een onmisbaar ingrediënt voor tal van producten en van essentieel belang om de
hygiëne te vrijwaren;
• energie, nodig voor het bereiden, steriliseren, koken, afkoelen, verpakken en opslaan van
voedingsmiddelen.
Verminderen van de emissies in het water en de atmosfeer

De activiteiten van een voedingsbedrijf veroorzaken heel wat emissies die een impact hebben
op het milieu. Het gaat in hoofdzaak om CO2 die in de atmosfeer terecht komt en om heel wat
stoffen die via het afvalwater worden geloosd. Aangezien de klimaatopwarming wereldwijd een
belangrijke bekommernis is en de waterkwaliteit een essentieel element is voor de sector (als
ingrediënt en om de hygiëne van de producten te garanderen), wenst de voedingsindustrie deze
emissies meer dan ooit verder te verminderen.
Optimaliseren van de verpakkingen

De verpakking is onmisbaar voor een verwerkt voedingsmiddel. Deze zorgt ervoor dat het
product op een veilige manier en zonder gevaar voor besmetting van de ene naar de andere
plaats kan worden vervoerd. Ook beperkt het de verspilling van voedingsmiddelen aanzienlijk.
Gezien de grote hoeveelheid voedingsproducten op de markt is ook de hoeveelheid
verpakkingen erg groot. Daarom zoekt de voedingsindustrie naar oplossingen. In het kader van
een beperking van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen , moet de preventie en recyclage van
verpakkingen geoptimaliseerd worden.
Respect voor het milieu, in de hele keten

De voedingsmiddelen hebben een milieu-impact over de volledige voedselketen, van productie
tot consumptie. De voedingsindustrie, die centraal staat in deze keten, draagt bij tot deze
impact, net zoals de landbouw, het transport, de distributie en de consumenten. Om die reden
slaat de industrie de handen in elkaar met alle spelers uit deze keten. De industrie meent dat
alle voedingsproducten hun plaats hebben in een evenwichtige voeding, mits de nodige
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maatregelen worden genomen om hun milieu-impact te verminderen.
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BESCHERMEN VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN

DOELSTELLING
De voedingsindustrie neemt maatregelen om het energie- en waterverbruik per ton product in
haar bedrijven te verminderen en streeft naar een vermindering van het totale energie- en
waterverbruik.
Zuinig omspringen met landbouwgrondstoffen en verliezen vermijden staat daarbij voorop.
Organisch materiaal dat verloren gaat, wordt, indien mogelijk, zo hoog mogelijk benut op de
ladder van Moerman. Het niet-organische materiaal wordt volledig opnieuw gebruikt,
gerecycleerd of gevaloriseerd volgens de ladder van Lansink.
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INDICATOREN
Evolutie van de hoeveelheid primaire energie in TJ

Bron: Eurostat, berekeningen door FEVIA
De officiële statistieken over het energieverbruik van de voedingsbedrijven tonen opmerkelijke
schommelingen. Zo lijkt de toename in het verbruik tussen 2002 en 2003 moeilijk te verklaren.
Ook de consumptiepiek in 2011 is vreemd.
De totale, door de industrie verbruikte hoeveelheid energie lijkt zich te stabiliseren rond 45.000
terajoule.
Hoewel de productie in de voedingsindustrie gestaag is toegenomen, is de hoeveelheid
gebruikte energie per productie-eenheid (energie-efficiëntie) tussen 2003 en 2010 meer dan
40% gedaald dankzij de energiebesparingsmaatregelen van de bedrijven. Deze resultaten
worden bevestigd door de resultaten verkregen in het kader van de vrijwillige akkoorden met de
gewestelijke overheden (link naar Accord de Branche – Energieconvenant).
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Evolutie van het waterverbruik

Bron: Integrale Milieuanalyse van de Vlaamse voedingsindustrie, Etat de l’Environnement
wallon en berekeningen door FEVIA
Het waterverbruik in de voedingsindustrie (koelwater inbegrepen) neemt lichtjes toe. Deze
stijging heeft echter minder impact dan de evolutie van de productie-index. Door de efficiëntie op
te drijven was er in 2010 in totaal 28% minder water nodig dan in 2000 om eenzelfde
voedingsmiddel te produceren. Na 2010 is deze efficiëntie hoogstwaarschijnlijk nog toegenomen
door de maatregelen die in Vlaanderen werden genomen om een verdere daling van de
grondwaterspiegel te beperken
Ladder van Moerman voor organisch materiaal
De ladder van Moerman is een indicator die ontwikkeld werd in het kader van de
haalbaarheidsstudie met het oog op het omvormen van de Waalse voedingsindustrie tot een
milieuneutrale sector tegen 2030. Deze indicator weegt de verschillende stromen organisch
materiaal geproduceerd door de voedingsindustrie in functie van hun positie op de ladder van
Moerman, die herleid is tot zes niveaus.
De officiële gegevens bieden geen precieze cijfers over de verschillende materiaalstromen. De
tabel hieronder is gebaseerd op een reeks schattingen, op hun beurt afkomstig van
verschillende bronnen.
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Indien alle materiaalstromen uit de voedingsindustrie bestemd waren voor menselijke
consumptie, zou de index van Moerman gelijk zijn aan nul. Indien alle materiaal werd verbrand
of gestort, zou de index van Moerman gelijk zijn aan 10. Een index 0,58 is in dat opzicht een
bijzonder goede prestatie.
Index van Lansink voor anorganisch materiaal
De index van Lansink is een indicator die werd ontwikkeld in het kader van dezelfde
haalbaarheidsstudie als de index van Moerman. Deze indicator weegt de verschillende
anorganische materiaalstromen van de voedingssector in functie van hun plaats op de ladder
van Lansink.
De beschikbare gegevens inzake afval laten niet toe om een index van Lansink op te stellen.
Voedselverliezen
Een enquête bij Vlaamse voedingsbedrijven schatte de voedselverliezen in de bedrijven in op
2,4%. Dit betekent dat 2,4% van de grondstoffen die binnen komen in de voedingsbedrijven en
die perfect eetbaar zijn, uiteindelijk niet op de markt terecht komen voor menselijke consumptie.
Deze stromen worden vervolgens gebruikt als veevoeder, compost, verwerkt tot biomethaan of
verbrand met recuperatie van energie.
Hoeveelheid stortafval
In 2011 werd 1.510 t niet-organisch afval afkomstig van de Vlaamse voedingsbedrijven gestort.
Dit gegeven is niet beschikbaar voor de andere regio’s.
INITIATIEVEN
Accord de Branche / Convenant Energie
Begin 2014 namen 147 voedingsbedrijven, samen goed voor meer dan 80% van het
energieverbruik in de sector, deel aan een vrijwillig akkoord met de gewestelijke overheden om
hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2 -uitstoot terug te dringen. Energie.wallonie.be
Auditconvenant.be
Benchmarking.be
Sectorakkoord Chimay

BESCHERMEN VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Vademecum Rationeel Watergebruik
In 2004 publiceerde FEVIA een ?Vademecum voor Rationeel Watergebruik in de
voedingsindustrie? . Dit vademecum is een handige tool om een krachtig beleid te gaan voeren
dat waterverbruik in voedingsbedrijven vermindert. FEVIA organiseerde een aantal concrete
acties (opleidingscycli, sensibiliseringsessies, seminaries…) met zijn leden over dit thema.
Verlies en verspilling van voedsel
In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid/Vlaanderen In Actie en met de steun van het
Agentschap Ondernemen, voerde FEVIA Vlaanderen in 2013-2014 samen met haar leden een
project uit om het voedselverlies te kwantificeren. Dit project sensibiliseerde de bedrijven inzake
de problematiek rond voedselverspilling door het:
• uitvoeren van audits bij 23 voedingsbedrijven
• uitvoeren van een enquête bij de Vlaamse voedingsbedrijven
• inrichten van een 5-tal workshops met een vijftiental bedrijven
• organiseren van een themadag voor de bedrijven en de stakeholders
• publiceren van een sensibiliseringsbrochure
Op 1 april 2014 ondertekenden FEVIA Vlaanderen, Boerenbond, Comeos Vlaanderen, Horeca
Vlaanderen, OIVO, Unie Belgische Catering en Minister-President Kris Peeters de
engagementsverklaring ?Vlaanderen in Actie: samen tegen voedselverlies?. Tegen begin 2015
zal een actieplan worden opgesteld.
Gids van goede praktijk voor het gebruik van organisch materiaal als
meststof/bodemverbeteraar
Het gebruik van organisch materiaal als meststof/bodemverbeteraar is streng gereglementeerd
om verontreiniging van landbouwgrond en de voedselketen tegen te gaan. Om tekst en uitleg te
geven bij deze wetgeving en de bedrijven aan te moedigen om een kwaliteitssysteem te
hanteren op basis van een risicoanalyse, publiceerde FEVIA in 2001 een gedragscode voor het
gebruik van bodemverbeteraars afkomstig uit de voedingsindustrie in de landbouw. Deze code
wordt regelmatig aangepast.
GMP-code voor het dierenvoeder
De vzw OVOCOM verenigt de bedrijven actief in de diervoederketen. Deze vzw werd in 2001
opgericht door alle spelers uit sector, waaronder FEVIA, om de bedrijven te voorzien van een
betrouwbaar, geloofwaardig systeem dat de veiligheid en de kwaliteit in de keten garandeert. Er
werd een kwaliteitssysteem, GMP genaamd, ontwikkeld. Talrijke voedingsbedrijven gebruiken
dit systeem voor de stromen bestemd voor de diervoederindustrie.
Link projecten Flanders’ FOOD en WagrALIM
Zowel Flanders’ FOOD als WagrALIM (de innovatiepolen van de voedingsindustrie) beschikken
over innovatieprojecten om de eco-efficiëntie te verbeteren. Er worden projecten opgestart om
organische nevenstromen zo hoog mogelijk te valoriseren volgens de ladder van Moerman of de
ladder van Lansink.
Voedselbank/voedseldonaties
In 2013 gaven de voedingsbedrijven 2.950 ton voedsel aan de Voedselbanken. Het gedoneerde
voedsel komt niet allemaal bij de Voedselbanken terecht, maar ook bij andere organisaties zoals
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Restos du cœur, de associaties van Saint-Vincent de Paul, enz. FEVIA moedigt dit soort
initiatieven aan en publiceerde een brochure samen met COMEOS (Belgische Federatie van de
Handel en diensten), de Voedselbanken en de bevoegde Ministers uit de drie gewesten.
Haalbaarheidsstudie milieuneutrale voedingsindustrie
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd in 2013 de laatste hand gelegd aan een
haalbaarheidsstudie die naging of de voedingsindustrie milieuneutraal kan worden tegen 2030.
Hoewel de voedingsindustrie deze doelstelling niet zal kunnen halen vóór 2030, wijzen beide
studies op de ambitie van de sector om zijn inspanningen verder te zetten om zijn milieu-impact
te verkleinen.
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VERMINDEREN VAN DE EMISSIES

DOELSTELLING
De voedingsindustrie stoot in hoofdzaak CO2 uit via haar stoomketels, die op stookolie of
aardgas werken. Daarnaast loost ze ook grote hoeveelheden afvalwater. De voedingsindustrie
streeft ernaar om haar CO2 -emissies en de vuilvrachten in haar afvalwater te blijven
verminderen.
INDICATOREN
CO2 uitstoot

Bron: IMA, AWAC en FEVIA-berekeningen
In 2011 hebben alle bedrijven uit de voedingssector bijna 2,1 miljoen ton CO2 uitgestoten; het
equivalent van een stad met ongeveer 300.000 inwoners. Dat is 29% minder dan in 1990 . De
productie-index van de voedingsindustrie is in dezelfde periode op zijn beurt met 65% gestegen!
Concreet betekent dit dat de voedingsindustrie in 2011 zo’n 58% minder energie gebruikt dan in
1990 [1] om eenzelfde product te produceren. Er dient echter op gewezen te worden dat de
totale hoeveelheid CO2 -uitstoot naar de atmosfeer van de voedingsindustrie zich de laatste
jaren lijkt te stabiliseren, of zelfs lijkt toe te nemen.
Aantal installaties voor hernieuwbare energie
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Bron: Cwape, VREG
Uit de lijsten met bedrijven die groenestroomcertificaten ontvingen, blijkt dat minstens 101
Belgische voedingsbedrijven op hun site over een productie-installatie beschikken die
hernieuwbare energie opwekt. Verschillende bedrijven beschikken over een
warmtekrachtkoppelingseenheid (gecombineerde productie van warmte en elektriciteit).
EMISSIES IN HET AFVALWATER DOOR DE VOEDINGSBEDRIJVEN
Emissies van organisch materiaal, stikstof, fosfor en zware metalen in het afvalwater

Bron: MIRA (MilieuRapport Vlaanderen), SPWDG03 en FEVIA-berekeningen
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Bron: MIRA (MilieuRapport Vlaanderen), SPWDG03 en FEVIA-berekeningen
De laatste jaren is de geloosde hoeveelheid organische stoffen, stikstof en fosfor drastisch
afgenomen in de voedingsindustrie. Dit is het resultaat van preventiemaatregelen (minder
materiaalverlies via het afvalwater) en het installeren van individuele waterzuiveringsstations. De
totale hoeveelheid zware metalen is gestegen. Deze metalen zijn, weliswaar in kleine
hoeveelheden, van nature uit aanwezig in een aantal ingrediënten en in het gebruikte water,
maar zijn eveneens afkomstig van de erosie van de leidingen en de machines van de
voedingsbedrijven. Deze materialen worden niet gezuiverd door de biologische
zuiveringsstations zoals deze bestaan in de voedingsindustrie.
INITIATIEVEN
Accord de Branche/ Convenant Energie CO2
Door hun energie-efficiënte te verbeteren, verbeteren de 147 voedingsbedrijven die de vrijwillige
sectorakkoorden ondertekenden (Accord de branche in Wallonië of convenant in Vlaanderen)
eveneens hun CO2-uitstoot. Het overstappen naar een ander type brandstof (meer aardgas of
biomassa) vermindert eveneens de CO2-uitstoot van de bedrijven. Daarnaast worden de
bedrijven in het kader van deze sectorakkoorden aangemoedigd om te investeren in installaties
die hernieuwbare energie opwekken.
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Voedingsbedrijven betrokken bij de Europese ?emission trading?
In 2014 namen 47 Belgische voedingsbedrijven deel aan het Europese Emission trading
systeem. Deze bedrijven ontvangen tot 2020 jaarlijks een CO2-emissiequotum dat ze niet
mogen overschrijden of dienen te compenseren door het aankopen van emissierechten.
Haalbaarheidsstudie milieuneutrale voedingsindustrie
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd in 2013 de laatste hand gelegd aan een
haalbaarheidsstudie die naging of de voedingsindustrie milieuneutraal kan worden tegen 2030.
Hoewel de voedingsindustrie deze doelstelling niet zal kunnen halen vóór 2030, wijzen beide
studies op de ambitie van de sector om zijn inspanningen verder te zetten om zijn milieu-impact
te verkleinen.
Waterzuiveringsstations
Voedingsbedrijven die grote hoeveelheden afvalwater lozen, installeren eigen
waterzuiveringsstations.
Hergebruik van water
In bepaalde gevallen wordt water gezuiverd tot het niveau dat het opnieuw kan worden gebruikt,
hetzij voor irrigatie in de landbouw, hetzij in het bedrijf zelf.
[1] Het jaar 1990 wordt bij de Europese doelstellingen als algemene referentie gebruikt voor de
CO2-uitstoot (20% minder CO2 tussen 1990 en 2020).
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OPTIMALISEREN VAN DE VERPAKKINGEN

DOELSTELLING
De Belgische voedingsindustrie zoekt naar een goed evenwicht tussen kwaliteit en functionaliteit
op het gebied van de verpakkingen. De voornaamste functie blijft daarbij het bewaren en
vrijwaren van de hygiëne van het product. De verpakking moet er voor zorgen dat voedselverlies
en -verspilling wordt tegengegaan. De voedingsindustrie wenst verpakkingen te gebruiken die
bestaan uit gerecycleerd of bioafbreekbaar materiaal en wenst het totaal aantal
gerecycleerde huishoudelijke en industriële verpakkingen te behouden of zelfs op te drijven. Ze
gebruikt herbruikbare verpakkingen daar waar milieu en economie dit toelaten.
INDICATOREN
Hoeveelheid verpakkingen die niet op de markt werden gebracht dankzij
preventiemaatregelen
Sinds 1998 maakt FEVIA, samen met haar leden, driejaarlijks een preventieplan op inzake
verpakking en verpakkingsafval. Op basis van de toestand van 1998 (dezelfde producten en
dezelfde geproduceerde hoeveelheden) blijkt dat er in 14 jaar tijd een besparing van bijna
26.650 ton verpakkingen werd gerealiseerd, goed voor 3,5% van alle voedingsverpakkingen.

OPTIMALISEREN VAN DE VERPAKKINGEN

Evolutie van de hoeveelheid verpakkingen

Bron: FOST Plus en Val-I-Pac
Tussen 2000 en 2014 nam de hoeveelheid wegwerpverpakkingen (huishoudens en industrie)
met 8% toe, daar waar de productie in diezelfde periode met meer dan 55% steeg. Anno 2014
zijn er dus aanzienlijk minder verpakkingen nodig om eenzelfde hoeveelheid product te
verpakken. De hoeveelheid herbruikbare verpakkingen voor de huishoudens (in hoofdzaak
flessen) en industrie (vaten, containers, bakken, palletten) nam in dezelfde periode met 5% toe.
Recyclagepercentage in België

Bron: Eurostat
Dankzij FOST Plus en Val-I-Pac zijn de resultaten in België inzake recycling de beste van
Europa. Terwijl in België in 2011 zo’n 80,2% van alle verpakkingen werd gerecycleerd, werd er
in Nederland, de tweede in Europa dat jaar, “slechts” 72% gerecycleerd. Gezien het overwicht
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van de verpakkingen van voedingsproducten, kunnen we aannemen dat de specifieke
recyclageresultaten in de voedingssector vergelijkbaar zijn met die van alle verpakkingen.
INITIATIEVEN
Preventieplannen
Sinds 1998 werkt FEVIA, samen zijn leden, om de drie jaar een preventieplan uit rond
verpakkingen en verpakkingsafval. De betrokken bedrijven vullen een vragenlijst in over de
maatregelen die ze zullen of reeds hebben genomen. De bedrijven dienen de mogelijke
preventiemaatregelen op het gebied van verpakkingen regelmatig te herzien.
Greener Packaging Awards
Sinds 2012 organiseren FOST Plus en Val-I-Pac de Greener Packaging Awards. Deze Awards
wensen de beste initiatieven inzake duurzame verpakkingen te belonen. FEVIA steunt deze
Awards, waaraan talrijke voedingsbedrijven deelnemen.
FOST Plus en Val-I-Pac
FOST Plus en Val-I-Pac zijn de twee erkende organismen die belast zijn met de taak om de
recyclage van de verpakkingen te organiseren en te financieren. FEVIA en talrijke
voedingsbedrijven zijn medeoprichters van deze twee organismen.
Fostplus.be
Valipac.be
Verpakkingsinnovatie
Talrijke voedingsbedrijven ontwikkelen verpakkingen op basis van innovatieve grondstoffen
zoals gerecycleerd materiaal, productverpakkingen op basis van hernieuwbare grondstoffen
en/of bioafbreekbare verpakkingen. Flanders’ FODD en WagrALIM werken aan gelijkaardige
projecten.
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RESPECT VOOR HET MILIEU, IN DE HELE KETEN

DOELSTELLING
De voedingsindustrie wenst verder te gaan dan louter het verkleinen van de milieu-impact van
haar bedrijven en de verpakkingen. Ze wenst bij te dragen tot het verminderen van de globale
impact van de voedingsproducten door initiatieven te nemen in samenwerking met de rest van
de agro-voedingsketen. Deze acties zijn eerst en vooral gericht op het verbeteren van de
logistiek, waardoor de impact van het transport afneemt.
INDICATOREN
• Van de 30 bedrijven die in 2014 deelnamen aan de enquête van FEVIA/Vredeseilanden, heeft
meer dan de helft (57%) een systeem ingevoerd waarbij een of ander aspect van de milieuimpact tijdens de keten kan worden gemeten. Nagenoeg alle bedrijven doen voor de controle
beroep op een derde partij.
• 50 % van de bedrijven die deelnamen aan de enquête meldt actieprogramma’s op touw te
hebben gezet om hun milieu-impact in de keten te verkleinen. Het gaat bijvoorbeeld om het
verminderen van de afstand tussen veld en bedrijf, de keuze voor biologische
landbouwproducten, ervoor zorgen dat de vrachtwagens volledig geladen zijn, enzovoort
INITIATIEVEN
Handvest: ?Milieubeleid – 10 pijlers voor de voedselketen?
In 2009 ondertekenden alle spelers uit de Belgische voedingsketen een gemeenschappelijk
handvest: ?Milieubeleid – 10 pijlers voor de voedselketen?. In dit handvest verbinden de ABS,
de Boerenbond, de FWA, BEMEFA, FEVIA en COMEOS (3) zich ertoe om samen te werken en
gezamenlijke initiatieven te nemen.
Haalbaarheidsstudies milieuneutrale voedingsindustrie
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd in 2013 een haalbaarheidsstudie gevoerd die naging
of de voedingsindustrie milieuneutraal kan worden tegen 2030. Hoewel de voedingsindustrie
deze doelstelling niet zal kunnen halen vóór 2030, bestuderen beide studies de mogelijkheden
die de sector heeft om samen te werken met de andere spelers uit de keten om zijn milieuimpact te verkleinen.
“Transformatie? projecten in Vlaanderen en Wallonië
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd een?transformatieproject naar een duurzamer
agrovoedingssysteem? gelanceerd. Deze projecten, een initiatief van de verschillende spelers
uit de voedselketen en ondersteund door de gewestelijke overheden, zullen bijdragen tot het
opzetten van samenwerkingsprojecten binnen de keten die de globale milieu-impact van de
producten zullen verkleinen.
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu – As Duurzame Voeding
In december 2013 ondertekende FEVIA samen met talrijke partners, waaronder het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, een handvest waarbij het de As ?Duurzame Voeding? van de Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu in het leven riep. Via een actieplan beoogt de Alliantie het creëren
in Brussel van jobs in sectoren met een toekomst zoals de voedingssector, steeds met respect
voor het leefmilieu.

RESPECT VOOR HET MILIEU, IN DE HELE KETEN

(3) Algemeen Boeren Syndicaat (ABS), Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische
ondernemer (Boerenbond), Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), Beroepsvereniging
van de mengvoederfabrikanten (BEMEFA), Belgische federatie voor de handel en diensten
(COMEOS).
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