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Bijdrage aan de doelstellingen
van de Europa 2020 strategie
In maart 2010 lanceerde de Europese Commissie haar nieuwe strategie voor de komende 10 jaar,
gericht op het stimuleren van de Europese economie. Europa 2020 beoogt de ontwikkeling van
een «slimme, duurzame en inclusieve» economie, gebaseerd op een betere coördinatie tussen het
nationale en Europese beleid. Concreet heeft de EU vijf ambitieuze doelstellingen vastgesteld,
voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en energie (en de strijd tegen
klimaatverandering), die ze tegen 2020 wil bereiken. In dit verslag hebben wij, daar waar mogelijk,
een inschatting gemaakt van de bijdrage van de Belgische voedingsindustrie aan de Europese
doelstellingen.

Over dit rapport
Gegevensverzameling

Dit rapport geeft een overzicht van de inspanningen van de Belgische voedingsindustrie betreffende duurzame
ontwikkeling en is een primeur voor FEVIA. In het belang van de objectiviteit en de transparantie hebben we ons
gebaseerd op de beschikbare officiële gegevens, ook al zijn dat niet altijd de meest recente gegevens. Om de
aspecten waarvoor geen officiële gegevens voorhanden zijn te documenteren, hebben we gegevens opgevraagd bij
onze leden. De data en de bronnen van de verschillende indicatoren worden systematisch in de tekst vermeld.

Reikwijdte

Dit rapport betreft de duurzame prestaties van de Belgische voedingssector. Het is beperkt tot de voedingsindustrie
(zoals beschreven in punt 1) en heeft bijgevolg geen betrekking op de gehele levenscyclus van voedingsproducten.
Ook specifieke thema’s van subsectoren komen niet aan bod in dit rapport.

Structuur en uitdagingen

De Belgische voedingssector heeft met tal van uitdagingen te maken. In dit rapport worden de drie pijlers van
duurzame ontwikkeling - economie, maatschappij en milieu - in aanmerking genomen. Het is opgebouwd rondom 19
prioritaire uitdagingen die door de belanghebbenden en de leden van onze federatie werden geïdentificeerd.

Global Reporting Initiative

Om de inhoud en de indicatoren van dit rapport te bepalen hebben wij als referentie gebruik gemaakt van de richtlijnen
voor duurzaamheidsverslaggeving van het GRI (Global Reporting Initiative, versie 3 - www.globalreporting.org) en van
het “Sector Supplement voor de voedingsverwerkende industrie”. Het GRI definieert een gestandaardiseerd kader
van beginselen en indicatoren waarvan organisaties gebruik kunnen maken om hun economische, milieugerelateerde
en sociale prestaties te bepalen en erover te communiceren.

Uitwerking

Om dit eerste duurzaamheidsverslag te realiseren, deden wij een beroep op het “Belgian Business Network for
Corporate Social Responsibility”. Business & Society Belgium leidde de werksessies met de belanghebbenden en
de sessies met de werkgroep van FEVIA. Dankzij deze groep, die was samengesteld uit CSR-verantwoordelijken van
bedrijven-leden van FEVIA, was het mogelijk om de vergaderingen met de belanghebbenden op een efficiënte manier
voor te bereiden en dit rapport tijdens de opstelling ervan te verbeteren.
Zoals bij elk proces binnen onze federatie, heeft de raad van bestuur van FEVIA de tekst van dit eerste rapport over
duurzame ontwikkeling goedgekeurd op 19 oktober 2011.
Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij Ann Nachtergaele:
Tel.: +32 (0)2 550 17 58
E-mail: an@fevia.be
FEVIA, Kunstlaan 43, 1040 Brussel.
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Woord van de voorzitter
« It is not the strongest of the species that survives,
or the most intelligent
but the one most responsive to change »
Charles Darwin

Geachte lezer
Voldoende en veilige voeding voor iedereen, een behoorlijk inkomen voor alle schakels in de keten, waardige
arbeidsomstandigheden, een minimale impact van de bedrijven en de producten op het milieu ... De voedingsindustrie
staat voor heel wat uitdagingen en de maatschappij verwacht daarop concrete antwoorden.
Wij willen onze leden daarvan bewust maken en een antwoord bieden op de vragen. Als federatie van de Belgische
voedingsindustrie hebben wij dan ook dit duurzaamheidsverslag opgesteld, een première voor Europa.
Aan de hand van een dialoog met onze stakeholders, wilden wij hun verwachtingen ten aanzien van de gehele
voedingsindustrie identificeren. Die verwachtingen werden in 19 hoofduitdagingen ingedeeld.
Dit rapport kadert in het engagement van onze industrie op het gebied van duurzame ontwikkeling en transparantie.
Het is in de eerste plaats een momentopname, een inventarisatie. Het is gebaseerd op de beschikbare gegevens en
behandelt enkel de uitdagingen van de voedingsindustrie en niet die van de hele keten. Bijgevolg is het een eerste
verslag dat wij in de toekomst willen voortzetten en verbeteren en waar mogelijk verder uitwerken.
Wij hopen u in de volgende editie, die over drie jaar gepubliceerd zal worden, meer resultaten en verbintenissen te
kunnen voorstellen. We zullen die termijn ten volle benutten om de informatie te verbeteren en uit te breiden, om
met onze leden duidelijke doelstellingen op te stellen en acties te ondernemen om die doelstellingen te bereiken.
Voor ik u laat verdiepen in dit rapport, wil ik iedereen die aan de verwezenlijking van dit rapport heeft meegewerkt
en meer in het bijzonder onze stakeholders, hartelijk bedanken. Hun constructieve en oordeelkundige bijdrage was
een uitstekende stimulans bij de uitwerking en de redactie van dit rapport.
Veel leesplezier!

Dirk Decoster
voorzitter FEVIA
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De Belgische voedingsindustrie in enkele kernpunten

De Belgische voedingsindustrie1 bestaat uit meer dan 5.000 bedrijven die grondstoffen aankopen bij de landbouwers
of andere voedingsbedrijven, ze verwerken en verpakken en vervolgens via de distributiesector op de markt brengen.

Landbouwgrondstoffen
en visteelt

6

Verwerking
en verpakking

Distributie
Handel

Huishoudens
Horeca
Collectiviteiten

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 collectiviteiten). 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: bier, gebak, diepvriesgroenten,
koekjes, chocolade, ijs, voedingssupplementen, frisdranken, kaas, worst, babyvoeding ..., allemaal verwerkte
producten die men in de rekken van de distributie terugvindt onder de algemene benaming “voeding”. Zij 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
horecasector en de collectiviteiten.
Kortom, elke dag opnieuw, zonder uitzondering, verbruikt iedere Belg ten minste één product van een
voedingsbedrijf.

De Belgische voedingsindustrie in enkele cijfers 2 :
-

1
2
3

5.034 bedrijven, waarvan 4.329 met minder dan 20 werknemers en 166 met meer dan 100 werknemers
88.639 werknemers
een omzet van 38.943.000 euro
een toegevoegde waarde van 6.178.000 euro 3

De economische activiteiten zijn ingedeeld volgens de Europese activiteitennomenclatuur (NACE).
De activiteiten van de voedingsindustrie zijn opgenomen onder NACE-code 10 en 11.
Cijfers voor 2010
De toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van de productie en de waarde van de goederen die tijdens het productieproces werden verbruikt.
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Dialoog met de stakeholders – een kerntaak

De dialoog met de stakeholders - de overheid, de academische wereld, maatschappelijke organisaties,
leveranciers, klanten, consumentenverenigingen ... - maakt deel uit van de dagelijkse activiteiten van de Federatie
Voedingsindustrie (FEVIA). FEVIA luistert, informeert en onderhandelt, op tal van niveaus. Dit gaat van bilaterale
bijeenkomsten tot evenementen met zo veel mogelijk deelnemers en een hele reeks van overleg- en adviesorganen.
In het kader van een van deze organen, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)4, hebben alle
belanghebbenden - waaronder FEVIA - de definitie van een duurzaam voedingssysteem opgesteld. Die definitie
vormde een belangrijke leidraad bij het ontwerp en de opstelling van dit rapport:

«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.»

Dit eerste duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie is een weerspiegeling van de grootste
bekommernissen van de bedrijven in onze sector, maar ook van onze stakeholders. Daarom hebben onze
leden 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:

4

Vakbonden

- Diana Van Oudenhoven (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België - ACLVB)
- Anne De Vlaminck (Algemeen Christelijk Vakverbond - ACV)
- Sebastien Storme (Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV)

Leveranciers

- Isabelle Chaput (Belgische federatie van de chemische industrie,
kunststoffen en life sciences - Essenscia)
- Kristof Volkaert (Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer Boerenbond)
- Marie-Laurence Semaille (Fédération Wallonne de l’Agriculture - FWA)

Klanten

- Mieke Vercaeren (Colruyt)

Consumenten

- Marc Vandercammen en Anaïs De Ville
(Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties - OIVO)

Niet-gouvernementele
organisaties

- Mieke Laeter (Vredeseilanden)
- Sonia Bonus en Aurelie Laurent (World Wildlife Fund for Nature - WWF Belgium)
- Jan Turf, Lieze Cloots en Jeroen Gillabel (Bond Beter Leefmilieu - BBL)

Het volledige advies over het duurzaam voedingssysteem is beschikbaar op de website www.frdo.be.
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Overheid

- Catherine Rousseau (Kabinet van de minister van Leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Evelyne Huytebroeck)
- Natacha Zuinen (Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau)
- Martine Vandervenet en Jo Versteven (Programmatorische Federale Overheidsdienst
Duurzame Ontwikkeling - POD DO)
- Jan Kielemoes (Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - LNE,
beleidscel van de doelgroepen)
- Joelle Van Bambeke (Leefmilieu Brussel - BIM)

Academische wereld

- Prof. em. dr. ir. André Huyghebaert (Universiteit Gent)
- Prof. dr. Hans Bruyninckx (K.U.Leuven)

Andere organen

- Jan De Smedt (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - FRDO)

Hun inbreng was voor ons van onschatbare waarde en vormde de basis voor de verwezenlijking van dit rapport.
Dit betekent echter niet dat zij de aanpak en de tekst hebben goedgekeurd.
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Een sector gemobiliseerd rond 19 uitdagingen

Welke factoren zijn doorslaggevend opdat de Belgische voedingsindustrie in 2030 nog steeds concurrerend zou
zijn? Waaruit blijkt dat de Belgische voedingsindustrie naar een duurzamer systeem evolueert ? Wat zijn de grootste
uitdagingen waarmee onze sector te maken krijgt ? Negentien uitdagingen werden geïdentificeerd als de meest
relevante. Zij worden in de volgende pagina’s toegelicht.
Die 19 uitdagingen weerspiegelen de bekommernissen - die soms heel divers zijn - van onze leden en van de actoren
die betrokken zijn bij onze activiteiten. Als ze in dit rapport werden opgenomen zonder enige hiërarchie, is dat omdat
ze zowel voor de leden van FEVIA als voor haar stakeholders belangrijk zijn, of omdat één van die beide groepen ze
zeer belangrijk vindt.
De geselecteerde uitdagingen hebben allemaal betrekking op de gehele voedingsindustrie. Ze zijn dus niet
specifiek voor een subsector of een product. Zij hebben ook geen betrekking op andere schakels van de voedingsketen.
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Zich aanpassen of wegkwijnen

In 2011 moet een voedingsbedrijf rekening houden met de evolutie van de maatschappij, de consumptiepatronen, de
smaken en gewoonten van de consumenten. Het moet zich kunnen aanpassen en innoveren. Het moet in staat zijn
om zijn werkwijze, zijn organisatie en processen te ontwikkelen om competitief te blijven. Innovatie moet bovendien
de hele sector in staat stellen om te evolueren en steeds beter aan de behoeften van de samenleving te voldoen.
Voor de illustratie van de prestaties van de voedingsindustrie op het gebied van innovatie en aanpassingsvermogen
worden 5 indicatoren toegepast:
- de evolutie van de investeringen;
- de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling;
- het aantal projecten gesteund door de competentiepolen WagrALIM en Flanders’ FOOD;
- het aantal onderzoekers in dienst van de voedingsindustrie;
- het aantal ingediende patenten.

Evolutie van de investeringen
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Bronnen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

2010

% Investeringen/omzet

In vergelijking met de omzet zijn de investeringen in de voedingsindustrie tussen 2000 en 2008 relatief
stabiel gebleven. Tot in 2008 vertoont het totaalbedrag aan investeringen zelfs een opwaartse trend. Maar
tussen 2008 en 2010 is het bedrag van de investeringen sterk gedaald. Daaruit blijkt de invloed die de
economische crisis in 2008 en 2009 op de voedingsindustrie had. Die daling is echter verontrustend.
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Evolutie van de uitgaven voor R&D
Bronnen: Federaal Wetenschapsbeleid, Algemene Directie Statistiek en Economische informatie
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De Belgische voedingsindustrie besteedt gemiddeld 0,3% tot 0,4% van haar omzet aan interne kosten voor
onderzoek en ontwikkeling. Dat is aanzienlijk minder dan het gemiddelde voor R&D in de be- en verwerkingsindustrie, waar gemiddeld 1,2% van de omzet naar dergelijke uitgaven gaat. Hoewel de externe uitgaven
voor R&D de afgelopen jaren enorm zijn afgenomen, zijn de interne kosten in de voedingsindustrie sterker
gestegen dan in andere sectoren. Waarschijnlijk hebben de competentiepolen WagrALIM en Flanders’ FOOD
een zekere dynamiek doen ontstaan, maar dat blijkt nog niet uit de beschikbare gegevens (tot 2007).

WagrALIM en Flanders’ FOOD zijn de twee competentie- en innovatiecentra van de voedingsindustrie in België. Zij
worden gesteund en gefinancierd door de gewestelijke overheden en 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.
Midden 2011 werden 57 projecten gelanceerd die vanaf hun ontstaan door deze twee centra worden gesteund. Het
totale budget voor die 57 projecten bedraagt circa € 65 miljoen; 32% daarvan komt uit het bedrijfsleven.
Toch moet worden benadrukt dat een innovatie niet noodzakelijk duurzaam is, in de mate waarin ze het hele
voedingssysteem naar een minder duurzame situatie op wereldvlak kan doen evolueren. Bij gebrek aan objectieve
criteria die zouden kunnen aantonen of een innovatie al dan niet duurzaam is, beperkt deze indicator zich bijgevolg
tot het benadrukken van het vermogen van de Belgische voedingsindustrie om zich aan de veranderingen in de
samenleving en op de markt aan te passen.
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Projecten gestart in het kader van WagrALIM en Flanders’ FOOD
Projectcategorie

Omschrijving

Aantal projecten

Ontwikkeling van nieuwe producten

Nieuwe zuurdesems, voedingsvezels,
nieuwe ingrediënten, producten van gedifferentieerde
kwaliteit, functionele voeding

6

Voeding en gezondheid

Vermindering van zout, vetten en suiker, clean label,
omega 3, voedingssupplementen, visteelt,
antioxidantia

27

Voedselveiligheid

Chemische contaminanten, microbiologische
aspecten, allergenen, reiniging/desinfectie

7

Voedingskwaliteit

Microbiologische kwaliteit, betere verpakkingen,
natuurlijke bewaarmiddelen

14

Betere valorisatie van de bijproducten Tarwezemelen, reprocessing van gerelateerde
stromen, coproducten van lijnzaad

3

In 2007 telde onze industrie 701 actieve onderzoekers, of 100 meer dan in 2002 (bron: Federaal Wetenschapsbeleid).
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Tussen 2000 en 2010 werden 79 patenten in verband met voedingsproducten door Belgische bedrijven aangevraagd
of ingediend (bron: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
Voor 2010 was de Europese doelstelling de verhoging van de uitgaven voor R&D tot 3% van het bruto
binnenlandse product (BBP), waarbij twee derde door de privésector gefinancierd moest worden.
Aangezien in 2007 slechts 0,3% van de omzet van de Belgische voedingsindustrie aan deze uitgaven
werd besteed, zal de sector bijgevolg haar inspanningen moeten verhogen.
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De KMO’s, de ruggengraat van onze welvaart

De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) spelen een belangrijke rol in de Belgische economie,
naast een relatief klein aantal zeer grote ondernemingen die op wereldschaal meespelen. KMO’s hebben vaak een
sterke lokale verankering. Bovendien kunnen ze het best voldoen aan nichebehoeften. Ze passen zich eveneens
gemakkelijk aan een voortdurend veranderende omgeving aan. Sommige van deze bedrijven groeien zelfs uit tot
ware wereldspelers.
De voedingsindustrie wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal KMO’s: 54% van de voedingsbedrijven tellen
immers minder dan vijf werknemers en 86% van de KMO’s stelt minder dan 20 mensen tewerk. Van de 5.034 bedrijven
uit de sector tellen slechts 166 bedrijven meer dan 100 werknemers.

Verdeling van de ondernemingen volgens hun grootte
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
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Uit de statistieken blijkt dat het aantal KMO’s gestaag afneemt. Die evolutie is voornamelijk te wijten aan
de sluiting van kleine ambachtelijke bakkerijen. Buiten deze specifieke sector vertoont de evolutie grotere
contrasten (een aanzienlijke stijging in 2009 en een daling in 2010, bijvoorbeeld).
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Belang van de KMO’s (< 50 werknemers) voor verschillende indicatoren (jaar 2006)
Bronnen: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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Omzet

Hoewel de KMO’s het merendeel van de Belgische voedingsbedrijven uitmaken, realiseren ze toch niet het
grootste deel van de omzet in de sector. In verhouding tot hun omzetcijfer investeren zij echter meer en
stellen zij meer mensen tewerk dan de grotere ondernemingen. Zo besteedden de bedrijven met minder
dan 50 werknemers in 2006 5% van hun omzet aan investeringen, terwijl de bedrijven met meer dan 50
werknemers slechts 3% investeerden.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
De Europa 2020 strategie legt duidelijk de nadruk op de noodzaak om de kleine en middelgrote
ondernemingen te steunen en zo een coherente ontwikkeling van de Europese economie te verzekeren.
De voedingsindustrie, met zijn groot aantal KMO’s, past ongetwijfeld in het kader van deze dynamiek.
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Onze boterham verdienen

De instandhouding van een succesvolle voedingsindustrie in België impliceert dat alle bedrijven winst kunnen
maken. Die moet het mogelijk maken om de ondernemers correct te vergoeden en bij te dragen aan de
ontwikkeling van de Belgische samenleving in haar geheel.
De verdeling van de diverse kosten met betrekking tot een voedingsproduct heeft tot doel aan te tonen of de verkoopprijs de productiekosten dekt met daarnaast een marge die ervoor zorgt dat elke schakel in de keten wordt vergoed.

Gemiddelde verdeling van de kosten van een voedingsproduct in 2007
Bronnen: Europese Commissie, U. S. Department of Agriculture en de Nationale Bank van België
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Wanneer een bewerkt voedingsmiddel in de winkel ligt, werd gemiddeld bijna 40% van de marktprijs
besteed aan de arbeidskosten; zowat 20% ging naar de agrarische grondstoffen. De nettowinst voor de
gehele keten, na aftrek van alle kosten, afschrijvingen, enz., vertegenwoordigt 4,5% van de verkoopprijs. De
situatie zoals die uit deze grafiek blijkt, kan sterk variëren van het ene product tot het andere, alsook van het
ene bedrijf tot het andere.
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Meer in het bijzonder voor de voedingsindustrie, kan men aan de hand van de indicator van de netto-opbrengst na
belastingen weergeven hoe gezond de sector is.

Nettorendement na belastingen
Bronnen: Nationale Bank van België - Balanscentrale
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De evolutie van de (gemiddelde) netto-opbrengst van het eigen vermogen (na belastingen) in de voedingsindustrie vertoont, van jaar tot jaar, ups en downs tussen 2000 en 2009 en bedroeg de voorbije tien jaar
gemiddeld 9,96%.
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Belgische producten in de wereld

De Belgische markt is te klein voor de voedingsbedrijven. Om competitief te blijven moeten zij zich bijgevolg richten
op de export, zowel met de buurlanden als met verre landen.
In 2010 realiseerden de Belgische fabrikanten van voedingsproducten bijna 49% van hun omzet met de export. Het
merendeel van de producten (68,5%) wordt naar de ons omringende landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland en GrootBrittannië) uitgevoerd. De verre export (buiten de Europese Unie) wordt steeds belangrijker en vertegenwoordigde,
in 2009, 13% van de omzet in de sector.
België exporteert veel meer dan chocolade en bier alleen. Ook de vleesindustrie en de sector van de diepvriesgroenten en -fruit (inclusief aardappelen) exporteren een zeer groot deel van hun productie. Voor de sector van de
verwerkte aardappelen, bijvoorbeeld, wordt 90% van de Belgische productie geëxporteerd.

Aandeel uitvoer in de omzet
Bronnen: Nationale Bank van België - Instituut voor de Nationale Rekeningen
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De export mag dan de laatste twee jaar afgenomen zijn, de exportgerichtheid van de voedingssector is
steeds meer uitgesproken, meer nog dan in andere sectoren van de Belgische industrie.
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Uit de handelsbalans van de voedingssector blijkt dat België meer producten uitvoert dan het invoert. In een Belgische
winkel komen ongeveer vier op tien verwerkte voedingsmiddelen uit het buitenland.

Evolutie van de handelsbalans
Bronnen: Nationale Bank van België - Instituut voor de Nationale Rekeningen
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De handelsbalans van de voedingssector is al sinds vele jaren positief en neemt gestaag toe. Zij draagt ertoe
bij om het tekort op de handelsbalans van België, die sinds 2008 negatief is, te verminderen.
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Een behoorlijk inkomen voor iedereen,
ook voor de landbouwers

De melkcrisis van 2009 en de vleescrisis van 2011 getuigen van de soms complexe relaties tussen de verschillende
schakels in de voedingsketen. Voor de voedingsindustrie is het, net zoals voor de andere actoren, belangrijk om
evenwicht en vertrouwen te verzekeren.
Om dat probleem aan te pakken, ondertekenden FEVIA en andere partners van de voedingsketen (ABS, Boerenbond,
FWA, APFACA/BEMEFA, UNIZO, COMEOS en UCM 5) op 20 mei 2010 de gedragscode voor faire handelspraktijken
tussen aanbieders en kopers. Dit initiatief werd genomen om te proberen een adequaat en constructief antwoord
te vinden voor de problemen die tijdens de melkcrisis in 2009 aan het licht zijn gekomen. Concreet wil men met de
code de samenwerking tussen leveranciers en klanten verbeteren. Elke schakel in de voedingsketen verbindt zich
ertoe om bij te dragen aan de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economie, maatschappij en
milieu. In eerste instantie hebben de inspanningen vooral op de economische aspecten betrekking. Deze code doet
ook 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.
Alle partners die de code ondertekend hebben, zijn samengebracht in een platform. In dat platform worden geen
individuele klachten behandeld. Elke ondertekenende organisatie wordt bilateraal op de hoogte gesteld van de
incidenten en ook de voorzitter van het platform wordt daarbij geïnformeerd. De opvolging van de incidenten wordt
binnen het platform geëvalueerd.
Op 1 september 2011 hadden 221 bedrijven de verbintenis betreffende de gedragscode voor faire handelspraktijken
tussen aanbieders en kopers ondertekend. Daarvan kwamen:
- 42 bedrijven uit de sector van de mengvoeders (BEMEFA);
- 166 bedrijven uit de voedingsindustrie (FEVIA);
- 13 bedrijven uit de distributiesector (COMEOS).
Voor het ABS, de Boerenbond, de FWA, UNIZO en UCM verbindt de handtekening van de voorzitter van de organisatie
automatisch alle leden.
Dit initiatief betreft alleen de organisaties in België. De situatie is complexer en de uitdagingen zijn anders, wanneer
sommige actoren zich buiten België en in het bijzonder buiten Europa bevinden. Dat aspect wordt besproken onder
punt 3.10 van dit rapport.

5

Algemeen Boeren Syndicaat (ABS), Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer (Boerenbond), Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), Beroepsvereniging
van de mengvoederfabrikanten (BEMEFA), Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), Belgische federatie van de handel en diensten (Comeos) en Union des Classes Moyennes
(UCM).
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3.6		De prijsvolatiliteit inperken en
de beschikbaarheid van grondstoffen verzekeren
De schommeling in de prijzen van de belangrijkste grondstoffen is moeilijk te beheren, en dat voor alle schakels
in de voedingsketen. Wanneer moet je kopen? Tegen welke prijs? Hoe kan je de verkoopprijs van de producten
vaststellen? Verschillende factoren, zoals de groeiende wereldbevolking, veranderende consumptiepatronen of de
steeds grotere druk op de beschikbare landbouwgrond, hebben een steeds grotere invloed op de beschikbaarheid
van de grondstoffen. Dat resulteert onverbiddelijk in een stijging van de prijzen.
Beschikbaarheid, volatiliteit en stijging van de prijzen: de Belgische voedingsbedrijven ontsnappen niet aan
deze drievoudige problematiek van de grondstoffen. Als zij zich staande willen houden, moeten zij een inkoopstrategie
hebben waardoor het mogelijk is om een competitieve positie te blijven innemen. Maar dergelijke strategie is verre
van eenvoudig wanneer het om grote schommelingen gaat en men slechts een kleine koper op de markt is. Deze
strategie moet ook rekening houden met de maatschappelijke druk om de voedingsprijzen op een laag niveau te
houden.

Regelmatig publiceert de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een index van
de voedingsprijzen op wereldvlak, en meer bepaald van basisproducten zoals suiker, graangewassen,
vlees, zuivelproducten en oliën en vetten. Bij analyse van die indexen blijkt duidelijk dat de prijzen de
afgelopen jaren niet alleen een opwaartse trend vertoonden, maar ook extreem volatiel waren.

FAO Food Price Index
Bron : www.fao.org
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* The real price index is the nominal price index deflated by the World Bank Manufactures Unit Value Index (MUV).

Binnen het Belgische platform van de agro-voedingsketen (zie punt 3.5) bespreken de actoren ook het probleem van
de volatiliteit van de prijzen. Maar in dat verband zijn de enige mogelijke oplossingen van supranationale orde. Het
platform werkt dan ook aan oplossingen, die het vervolgens op Europees niveau voorstelt.
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De prijsvolatiliteit van voeding - het standpunt van Boerenbond
De extreme prijsvolatiliteit plaatst ook de primaire sector voor zeer grote uitdagingen. Deze sterk
toegenomen volatiliteit is het gevolg van verregaande liberalisering en afbouw van landbouwsteun in
vrijwel alle continenten en in het bijzonder in de Europese Unie. Het Europees landbouwbeleid en in het
bijzonder de marktordeningen voor de diverse landbouwproducten wisten de volatiliteit effectief terug
te brengen. De opeenvolgende hervormingen van het Europees Landbouwbeleid, waarbij onder meer het
voorraadbeheer achterwege gelaten werd, hebben een gevoelige instabiliteit voor gevolg gehad. Daarbij
komt nog dat de markten een aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de financiële speculanten. De
in- en uitstroom van grote hoeveelheden beleggingskapitaal leiden tot meer prijsvolatiliteit, zonder dat de
onderliggende vraag- en aanbodsituatie daarvoor aanleiding geven.
Vooral in de veehouderij die een beroep doet op aangekochte veevoeders, die integraal de prijsbewegingen
van de basisgrondstoffen volgen, wordt de kwetsbaarheid van de bedrijven aanzienlijk vergroot, temeer
aangezien deze bedrijven er tot nu toe niet in slaagden om de toegenomen grondstofkosten door te
rekenen in het eindproduct. In de plantaardige sectoren baart de volatiliteit aan de kostenzijde, meer
bepaald voor wat energie en plantenvoeding betreft, de sector grote zorgen. De inkomenspositie van de
bedrijven is immers de laatste jaren onder sterke druk gekomen.
Piet Vanthemsche
Voorzitter
Boerenbond
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Kwaliteit van de arbeid

Om een voedingsbedrijf optimaal te laten functioneren, moeten alle werknemers bijdragen aan de ontwikkeling
van dat bedrijf. En zij zullen dat des meer doen wanneer ze zich goed voelen in hun omgeving. Gezien de vele uren die
men aan het werk besteedt, heeft de onderneming bovendien een grote verantwoordelijkheid op het vlak
van het welzijn van de werknemers.
In 2010 werkten 88.639 mannen en vrouwen in de Belgische voedingsindustrie. Daarbij moeten nog zowat 10.000
uitzendkrachten (fulltime-equivalenten) gerekend worden die ook in de bedrijven van deze sector actief zijn.

Frequentiegraad van arbeidsongevallen
Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen
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Aan de hand van verschillende indicatoren kan men oordelen of de omgeving en de omstandigheden garanties
bieden voor de kwaliteit van het werk in de voedingsindustrie in België. Het beeld dat daaruit voortvloeit, is
onvolledig omdat kwaliteit moeilijk in cijfers uitgedrukt kan worden. De vier vermelde indicatoren hieronder
geven enkele trends weer:
- De frequentiegraad van de arbeidsongevallen en van de beroepsziektes aan de hand waarvan de inspanningen
van de werkgevers betreffende veiligheid op de werkplek aangetoond kunnen worden.
- Het absenteïsme dat een, zij het onvolledig, beeld geeft van de motivatie van de werknemer op de werkplek.
- Het aandeel vaste banen dat een, zij het ook onvolledig, beeld geeft van de werkzekerheid.
- De gemiddelde anciënniteit aan de hand waarvan de werkzekerheid en de motivatie van de werknemer op een
andere manier aangetoond kan worden.
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Na een aanzienlijke daling aan het begin van de jaren 2000, vertoont de frequentiegraad van de arbeids
ongevallen6 in de voedingsindustrie de afgelopen vijf jaar een licht stijgende trend.

6

De frequentiegraad staat voor het aantal ongevallen met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid per miljoen gepresteerde uren. De frequentiegraad wordt berekend door het
aantal ongevallen dat ten minste één dag tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft, met 1.000.000 te vermenigvuldigen en het verkregen product te delen door het aantal
uren blootstelling aan het risico van arbeidsongeval.

3 Een sector gemobiliseerd rond 19 uitdagingen

| 3.7 Kwaliteit van de arbeid

Bovendien waren er in 2010 43 mensen met een beroepsziekte, nl. 5 werknemers meer dan in 2005 (bron: Fonds voor
de Beroepsziekten).
Jaar 2010

% ziekteverzuim

Bradford-factor7

Voedingsindustrie

5,11%

94,77

Privésector

4,47%

104,92

Bron: SD Worx

In de voedingsindustrie ligt het ziekteverzuim 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 voornamelijk te wijten aan het grote aandeel arbeiders, bij wie
er in alle sectoren meer ziekteverzuim wordt vastgesteld.
Als men het fenomeen analyseert met behulp van de Bradford-factor, ligt het ziekteverzuim lager dan in de
privésector. Specialisten besluiten daaruit dat er in de sector geen cultuur van ziekteverzuim bestaat, of in
elk geval minder dan in de privésector in België in het algemeen.

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

7

De Bradford-factor is een maat voor het ziekteverzuim die meer belang hecht aan de frequentie van de afwezigheden dan aan de duur ervan. Hoe lager deze factor, hoe positiever
de situatie is.
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Gemiddelde anciënniteit in jaren
Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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In 2007 bleef een werknemer gemiddeld 9,8 jaar in hetzelfde voedingsbedrijf. De evolutie mag de afgelopen
jaren dan wel vrij grote contrasten vertonen, men stelt toch een lichte stijging vast, wat erop wijst dat de
werknemer meer werkzekerheid vindt in de voedingsindustrie.
24
Werk en privéleven met elkaar verzoenen

Ook werkroosters kunnen een middel zijn om de kwaliteit van het werk in de sector te beoordelen. Werkroosters die
het mogelijk maken om gezin (of sociaal leven) en werk zo goed mogelijk te combineren, zijn positief. In dat verband
stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in 2008, vast dat:
- het aandeel van de arbeiders die op basis van een “identiek uurrooster” werken (dat wil zeggen zij die op een
vast tijdstip op het werk aankomen en van het werk vertrekken) 63,2% bedroeg;
- 23,6% van de werkgelegenheid in de voedingsindustrie uit ploegenarbeid 8 bestond;
- 4,2% van de werknemers een flexibel uurrooster had dat ze zelf mochten kiezen;
- 5,9% een opgelegd flexibel uurrooster had;
- en 3,2% een ander soort uurrooster had.
In 2008 had 17,9% van de werknemers in de voedingsindustrie een deeltijds uurrooster, waardoor België op de vierde
plaats staat ten opzichte van de andere landen van de Europese Unie. Deeltijdwerknemers werken gemiddeld 23,4
uur per week, waardoor de voedingsindustrie in België op de zevende plaats staat in de Europese Unie (bron: CRB).
Met betrekking tot de atypische uurroosters (avond-, nacht-, zaterdag- of zondagsarbeid) wijzen de beschikbare
gegevens erop dat, in vergelijking met de voedingsindustrie in de ons omringende landen, het percentage van de
doorgaans betrokken werknemers het laagste is. Het bedraagt 19,9% voor de Belgische voedingsindustrie tegenover
23,9% voor de gehele Europese Unie (gegevens voor 2008 - bron: CRB).
Het aantal werknemers die een aangepaste arbeidstijdregeling genieten (loopbaanonderbreking, tijdskrediet,
ouderschapsverlof) steeg van 3.416 in 2005 naar 6.275 in 2009. Die stijging van 84% is aanzienlijk hoger dan de
interprofessionele evolutie (65%) (bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - RVA).

8

Onder ploegenarbeid verstaat men de arbeid die wordt verricht in opeenvolgende ploegen, die elkaar voortdurend aflossen op dezelfde werkposten.
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Uitzendkrachten

De voedingsindustrie doet een beroep op een groot aantal uitzendkrachten om het hoofd te bieden aan pieken in de
productie, met name seizoenarbeiders. Volgens de recentst beschikbare cijfers waren er in 2007 per 100 werknemers
in de voedingsindustrie 15 uitzendkrachten (Bron: CRB).
De loonvoorwaarden van de uitzendkrachten zijn dezelfde als die van de werknemers met een “normale” arbeidsovereenkomst in de voedingsindustrie.
Voor deze bijzondere categorie van werknemers besteden de voedingsbedrijven bijzondere aandacht aan de
opleidingsmogelijkheden. In 2008 realiseerden zij een samenwerkingsakkoord tussen de Initiatieven voor
Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Dat akkoord
biedt de uitzendkrachten die in een voedingsbedrijf werken de mogelijkheid om opleidingen te volgen via IPV. In 2010
volgden 539 uitzendkrachten een opleiding, tegenover 372 in 2008 en 564 in 2009.
Momenteel bestaat er geen enkele betrouwbare sectorale statistiek die ons in staat stelt de duur van de
ononderbroken opdrachten9 voor de uitzendkrachten te kennen.
Vier op tien werknemers daarentegen, of meer dan 1.500 personen (2007), die in de sector terechtkomen, komen
erin terecht via uitzendarbeid (bron: Sectorfoto Voedingsindustrie 2008 - Beleidsdomein Werk en Sociale Economie /
Vlaamse overheid).
We moeten dit hoofdstuk over de kwaliteit van de werkgelegenheid afsluiten met een grote bekommernis. De
pers, de gerechtelijke instanties, vakbonden en sociale inspecties wijzen op misbruiken van beschikbaarstellingen,
onderaanneming en zelfs illegale praktijken in een deel van de sector. Met de steun van onze leden heeft FEVIA,
samen met de vakbonden en de inspecties, initiatieven genomen om de problemen in te dijken en preventieve
maatregelen op te stellen. Wij zijn er volop mee bezig en hopen in ons volgende rapport afdoende resultaten te
kunnen presenteren. Wij rekenen ook op de steun van diezelfde partners om een remedie te zoeken voor de sociaal
onverantwoorde praktijken in Duitsland die de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven ernstig bedreigen.

9

Het betreft opdrachten die verzekerd worden door uitzendkrachten en die gedurende een lange periode ononderbroken doorgaan.
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De voedingsindustrie, een stabiele werkgever

Een hoge arbeidsparticipatie wordt als positief beschouwd voor een gezonde economie van een land. De
werkgelegenheid die in en door de voedingsindustrie wordt gegenereerd, alsook de typologie van de werknemers
zijn belangrijke elementen in dat verband. De uitdaging bestaat erin om het tekort aan bepaalde opleidingen op de
arbeidsmarkt aan te pakken en werknemers aan te trekken tot de voedingssector.
De voedingsindustrie is een arbeidsintensieve sector en de belangrijkste industriële werkgever van het
land10. Op ongeveer 100 werknemers in de verwerkende industrie, zijn er meer dan 17 actief in de voedingssector.

Evolutie van de werkgelegenheid
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
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Aantal werknemers in de voedingsindustrie
Aandeel van de voedingsindustrie in de totale werkgelegenheid van de verwerkende industrie

Voor een industriële bedrijfstak is de totale werkgelegenheid in de voedingsindustrie opmerkelijk stabiel.
Sinds 2000 is die met 1,6% gestegen, terwijl de werkgelegenheid in de gehele verwerkende industrie sterk
gedaald is. Die stabiliteit verklaart de toename van het aandeel van de voedingsindustrie in de werkgelegenheid van de totale verwerkende industrie. Die trend loopt gelijk met de trend in Europa (bron: Data & Trends
of the European Food and Drink Industry 2010 – FoodDrinkEurope). Die stabilisering van de werkgelegenheid,
in combinatie met een stijging van de activiteit, resulteert in een toename van de productiviteit.

Een studie uit 2005 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) berekende dat de Belgische
voedingsindustrie 180.000 onrechtstreekse banen telde in 2001. Bedoeld wordt de banen met statuut van werknemer
of zelfstandige bij de leveranciers, inclusief de uitzendkrachten (bron: De indirecte werkgelegenheid van de
voedingsnijverheid tussen 1995 en 2001 - SERV).

10

Op basis van de NACE-codes “met twee cijfers”; de NACE-code is een classificatiesysteem van de economische activiteiten.
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Tien jaar later kunnen we nog steeds stellen dat een baan in de voedingsindustrie 1,9 indirecte banen genereert.
De daling van de werkgelegenheid in de landbouw werd gecompenseerd door meer banen in de transportsector, de
logistiek en het onderhoud in onderaanneming.
Alles samen kunnen we zeggen dat er op 100 mensen die in België werken, twee rechtstreeks actief zijn in de
voedingsindustrie, en er zes een rechtstreekse beroepsmatige band hebben met de voedingsindustrie.
Jaar 2007

Arbeiders

Bedienden

Totaal

Mannen

74%

43%

63%

Vrouwen

26%

57%

37%

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De verhouding tussen mannen en vrouwen is niet in evenwicht in de voedingsector. Wat de bedienden
betreft, zijn de vrouwen oververtegenwoordigd zonder dat men kan bepalen of dit voor alle niveaus - tot bij
de directie - in de sector geldt. Voor de banen van arbeiders, maken de mannen overduidelijk de meerderheid
uit.

Onderwijsniveau (jaar 2008)
Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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Het is algemeen bekend dat er veel laaggeschoolde werknemers werken in de voedingsindustrie. De houders
van enkel een getuigschrift van lagere school of een getuigschrift van lager secundair onderwijs hebben
inderdaad meer kans om werk te vinden in een voedingsbedrijf dan in vele andere sectoren.
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Leeftijdsstructuur
Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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Een werknemer in de voedingsindustrie is, gemiddeld, tussen 35 en 39 jaar oud. Dat gemiddelde is het
gevolg van een grote populatie jonge werknemers (jonger dan 24). Dit aantal wordt gecompenseerd door
een klein aandeel werknemers van boven de 50 jaar. Maar de gemiddelde leeftijd in de sector is sinds 2000
aanzienlijk toegenomen. In 2000 vond men inderdaad de meeste werknemers in de leeftijdsgroep van 25 tot
29 jaar.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
De Europese strategie is gericht op het creëren van werkgelegenheid voor 75% van de bevolking tussen
20 en 64 jaar in heel Europa. Door al vele jaren een hoge tewerkstelling in stand te houden, draagt
de voedingsindustrie ongetwijfeld bij aan deze doelstelling. Zij neemt ook deel aan de strijd tegen de
werkloosheid van risicogroepen, door een groot aandeel minder geschoolde werknemers tewerk te
stellen. In het kader van de Europese doelstelling is het belangrijk om dergelijke prestaties in de toekomst
in stand te kunnen houden.
Maar net als de andere sectoren wordt de Belgische voedingsindustrie vandaag geconfronteerd met de
uitdaging om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen.
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Food@work: een project van FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen
In 2009 lanceerden FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen het project Food@work. Dat moet de voedingsbedrijven helpen om werknemers aan te werven. Volgens schattingen zou de sector jaarlijks naar zowat
8.000 mensen11 op zoek zijn. In het kader van dit project werden er op het terrein twee soorten acties
ondernomen om:
1. het imago van de sector en van zijn ondernemingen te verbeteren:
- opvoering van de contacten met de scholen, met meer bepaald de publicatie van een brochure waarin
de voedingssector wordt voorgesteld;
- terbeschikkingstelling van hulpmiddelen om de bedrijven in staat te stellen zich op de arbeidsmarkt
bekend te maken (brochure, seminarie employer branding, jobbeurzen, gids voor bedrijfsbezoeken);
- stijging van het aantal bedrijfsstages;
- de organisatie van “dagen van de voedingsindustrie” voor werkzoekenden, via het opleidingscentrum
Formalim in Verviers.
2. verbetering van de competenties van de studenten en de werkzoekenden:
- deelname aan de uitwerking van studieprogramma’s voor het onderwijs;
- instelling van prijzen voor innovatie voor studenten (Trophelia en Ecotrophelia voor het hoger
onderwijs, Trofee Vlaanderen en Trophée Wallonie voor het secundair onderwijs) ;
- ondertekening van overeenkomsten tussen de onderwijsnetten en de voedingsindustrie;
- opvoering van de opleidingsinspanningen voor werklozen (samenwerking met het Office wallon de la
formation professionnelle et de l’emploi (Forem) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)).
Die initiatieven zullen worden voortgezet en ontwikkeld, en dat zolang de bedrijven uit de sector
moeilijkheden ondervinden om personeel aan te werven.

11

De knelpuntberoepen zijn ofwel beroepen die dezelfde zijn voor alle andere industriële sectoren - elektromecaniciens, onderhouds- en logistiek personeel,
heftruckchauffeurs ... - of beroepen die specifiek zijn voor de voedingssector, zoals productieoperatoren in de voedingsindustrie, koeltechnici, slagers.
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Werknemers, de drijvende kracht achter
ontwikkeling

Om zich aan een voortdurend veranderende omgeving aan te passen, moeten bedrijven kunnen rekenen op competente
medewerkers om de uitdagingen aan te pakken. Bovendien verhogen de tewerkstellingskansen van elke werknemer
in verhouding met zijn of haar competentieniveau. Bijgevolg is het van essentieel belang dat de werknemers in de
voedingsindustrie steeds verder hun competentie verbeteren.
Om dat doel te bereiken, worden twee pistes gevolgd:
- opleiding van alle werknemers binnen de ondernemingen;
- opleidingsprojecten voor de mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt (jongeren en werklozen).
De evolutie van de kosten voor de opleiding in vergelijking met de totale personeelskosten is een indicator om de
intensiteit van de opleiding te meten.

Evolutie van de opleidingskosten
Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op basis van de sociale balans
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Tot in 2004 namen de investeringen in de opleiding van de werknemers in onze bedrijven toe. Daarna zijn de
bedragen die aan opleiding worden besteed - in vergelijking met de totale personeelskosten - afgenomen; in
2009 waren die investeringen zelfs lager dan die in 2000. Ondanks de verbintenissen van de werkgevers, in het
kader van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, om de opleidingsinspanningen op bedrijfsniveau
op te voeren, neemt het percentage van de loonmassa dat de werkgevers in de voedingsindustrie aan
opleiding besteden, niet toe. Die stagnatie is zorgwekkend, in vergelijking met de opleidingsdoelstellingen
op interprofessioneel (1,9% van de loonmassa) en sectoraal niveau.
Een andere manier om de intensiteit van de opleiding te beoordelen is de analyse van de opleidingsgraad
van de werknemers op basis van hun onderwijsniveau (bron: Initiatieven voor Professionele Vorming van de
Voedingsnijverheid (IPV)).

3 Een sector gemobiliseerd rond 19 uitdagingen

| 3.9 Werknemers, de drijvende kracht achter ontwikkeling

Werknemers die een opleiding hebben gevolgd in functie van het diploma
Bron: Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid
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In 2009 heeft een op vier werknemers met een Master genoten van een opleiding via de Initiatieven voor
Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV). Voor werknemers die enkel een getuigschrift van
lager onderwijs hebben, bedroeg dat cijfer één op tien. Sinds enkele jaren levert IPV grote inspanningen
om alle werknemers - ongeacht hun onderwijsniveau - dezelfde opleidingsmogelijkheden te bieden.
Die inspanningen lijken vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de aanzienlijke toename van het aantal
laaggeschoolde werknemers die een opleiding gevolgd hebben.

Werknemers die een opleiding hebben gevolgd in functie van de leeftijd
Bron: Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid
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Het percentage werknemers dat een opleiding heeft kunnen genieten, neemt toe, en dat voor alle leeftijdscategorieën.
De procentuele stijging van de werknemers die een opleiding hebben genoten, lijkt tegengesproken te worden door
de stagnatie van het percentage van de opleidingskosten in verhouding tot de totale personeelskosten. Dat kan
worden verklaard door factoren zoals kortere opleidingen en een daling van de eenheidskosten van de opleiding ten
opzichte van de totale personeelskosten.
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IPV, de opleidingsadviseur van de voedingsindustrie 12
De v.z.w. Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) werd in 1989 gezamenlijk
door FEVIA en de vakbonden ingesteld. IPV is het opleidingscentrum van de voedingsindustrie in België.
Het wil de groei van de voedingsindustrie ondersteunen en de werkgelegenheidsperspectieven van de
werknemers doen toenemen via geschikte opleidingsacties en begeleiding.
De acties van de IPV worden hoofdzakelijk gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van 0,2% (voor de
bedienden) en van 0,3% (voor de arbeiders) van de loonmassa in de voedingssector.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
De 2020 strategie van Europa legt de nadruk op de noodzaak om zwaar te investeren in de verhoging
van het competentieniveau van het personeel en de verbetering van de overgang op de arbeidsmarkt. De
Belgische voedingsindustrie neemt tal van initiatieven in die zin, vaak met omkadering van de paritaire
organen. De sociale partners in de voedingsindustrie zijn zich er inderdaad van bewust dat de omgeving
waarin bedrijven en dus ook de werknemers bewegen, zeer snel verandert. De doelstellingen van de
Europa 2020 strategie betreffende voortdurende opleiding liggen dan ook voor de hand.
32

12

Voor een volledig overzicht van de opleidingsinspanningen van de voedingsindustrie, zie het verslag “Opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie - Jaarverslag 2010” op
www.ipv-ifp.be.
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Veel Belgische voedingsbedrijven halen hun grondstoffen bijna uitsluitend in Europa, en zelfs alleen in België. Dat
geldt met name voor de suikerindustrie, de zuivelindustrie, de aardappelbedrijven, de water- en frisdranksector,
de groenteverwerkende en ook vleesverwerkende bedrijven. Andere bedrijven daarentegen importeren een groot
deel van hun grondstoffen uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Het is evident dat de werkomstandigheden van de
landbouwers en de werknemers die deze grondstoffen produceren, een aandachtspunt vormen.
De momenteel beschikbare gegevens geven echter geen nauwkeurig beeld van de producten en de hoeveelheden die
uit deze landen worden ingevoerd door de in België gevestigde voedingsbedrijven. Door de havens van Antwerpen,
Zeebrugge en Gent, is België immers een belangrijk doorvoerland voor landbouwgrondstoffen.
De bedrijven nemen tal van - individuele of globale - initiatieven om deze uitdaging aan te pakken. Hoewel
die initiatieven er soms naar streven om de producenten van die grondstoffen (zie ook punt 3.5) een behoorlijk
inkomen te garanderen, zijn het altijd de fundamentele beginselen inzake mensenrechten die aan de basis liggen.
Sommige initiatieven richten zich ook op het respect voor het milieu.
Er zijn geen precieze en officiële gegevens aan de hand waarvan de situatie inzake de arbeidsomstandigheden voor
de toelevering van de voedingsbedrijven in België beoordeeld kan worden. Om deze lacune op te vullen, stuurde
FEVIA een vragenlijst naar haar leden13. De respons was laag. Slechts zestien bedrijven hebben de vragenlijst
beantwoord. De verzamelde gegevens zijn bijgevolg niet representatief, maar ter illustratie willen wij hierna toch de
belangrijkste punten vermelden.

Resultaten van het onderzoek onder de leden van FEVIA - Reacties van 16 bedrijven

De grondstoffen die worden ingevoerd uit landen buiten Europa zijn geconcentreerd sinaasappelsap, diverse
plantaardige oliën en vetten, koffie, cacao, suiker, thee, diverse kruiden, soja, noten en andere gedroogde vruchten,
en honing.
In de meeste gevallen maken deze van buiten Europa geïmporteerde grondstoffen minder dan de helft van de
grondstoffen uit die men nodig heeft om afgewerkte producten te produceren. Slechts twee bedrijven importeren
bijna 100% van hun grondstoffen.
De landen van herkomst zijn zeer verschillend: Brazilië, Canada, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Ivoorkust, Cuba,
Ghana, Ile de la Réunion, India, Indonesië, Iran, Paraguay, Filippijnen, Maleisië, Mexico, Mauritanië, Nigeria, Soedan,
Sri Lanka, Thailand en Turkije.

13

Voor meer informatie over de leden van FEVIA, zie deel 4 van dit rapport.
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Van de zestien respondenten houden vijf bedrijven in hun inkoopproces rekening met sociale criteria; vier zijn van
plan om dat in de nabije toekomst te doen. De sociale criteria waarmee rekening wordt gehouden, zijn onder meer:
- vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen;
- het bannen van elke vorm van gedwongen of verplichte arbeid;
- de effectieve afschaffing van extreme vormen van kinderarbeid.
Slechts vier ondernemingen voeren een audit van de leveranciers uit - of laten die uitvoeren - om te controleren of
ze de sociale clausules respecteren.
Tot slot doen elf bedrijven voor de aankoop van hun grondstoffen beroep op een erkend certificatiesysteem. Dat
systeem dekt tot 30% van de grondstoffen die van buiten Europa worden ingevoerd. Wetende dat sommige bedrijven
er meerdere gebruiken, zijn de vermelde systemen:
- Fairtrade / Max Havelaar: 5 ondernemingen;
- UTZ certified: 3 ondernemingen;
- Rainforest Alliance: 5 ondernemingen;
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 8 ondernemingen;
- Round Table on Responsible Soy Association (RTRS): 2 ondernemingen;
- IBD EcoSocial, Basel Criteria, UN Global Compact of 4C: 1 onderneming.
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Een voedingsproduct dat op de markt wordt gebracht, mag geen bron zijn van microbiologische, fysische of chemische
intoxicatie van de consument. Dat is een uiterst belangrijke vereiste voor elk voedingsbedrijf.
Teneinde deze doelstelling te realiseren, waren de oprichting, door de Belgische overheid, van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in 2000, alsook de ontwikkeling van het Belgisch
autocontrolemodel14, zeer belangrijke initiatieven. De missie van het FAVV bestaat er in te waken over de veiligheid
en de kwaliteit van de voeding, en de gezondheid van mens, dier en plant door de controle op de correcte toepassing
van de diverse reglementeringen.
Elk voedingsbedrijf moet een autocontrolesysteem implementeren. Dat moet het in staat stellen de voedselveiligheid
van de producten die het op de markt brengt, te beheren. Dat heeft ook betrekking op de nevenstromen die bestemd
zijn voor diervoeder of bodemverbeteraars.
Binnen de voedingsindustrie hebben tal van sectoren ervoor gekozen een sectorgids voor autocontrole op te
stellen. Een dergelijke gids bundelt de gegevens die een bedrijf in staat stellen alle eisen van de voedingswetgeving
(hygiëne, traceerbaarheid …) na te leven. De gids, die moet worden goedgekeurd door het FAVV, helpt de individuele
onderneming bij het opstellen van haar eigen autocontrolesysteem. Dat stelt het FAVV eveneens in staat om de
validatie van de autocontrolesystemen van de bedrijven te delegeren aan certificatie-instellingen die het erkend
heeft en die door BELAC (de Belgische accreditatie-instelling) geaccrediteerd zijn.

Autocontrolegidsen van toepassing in de voedingsindustrie
Op 1 augustus 2011 waren 16 sectorale gidsen goedgekeurd door het FAVV, en deze dekken 90 tot 95%
van de productie af. Deze betreffen de volgende sectoren:
- slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen
en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren;
- pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen;
- dierenvoeders;
- brood- en banketbakkerijen;
- consumptie-ijsindustrie;
- margarine-industrie;
- industrie voor de verwerking van en handel in aardappelen, groenten en fruit;
- zuivelindustrie;
- maalderijen;
- productie van vleesproducten, bereide maaltijden, salades en natuurdarmen;
- productie van verpakt water, frisdranken en sappen en nectars;
- brouwerijen;
- sector van voedingssupplementen;
- sector van de chocolade-, praline-, biscuiterie- en suikergoedindustrie;
- koffiebranders;
- vissector.

14

Voor meer info over het FAVV en het Belgisch autocontrolesysteem, zie www.favv.be.
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Elk bedrijf moet een autocontrolesysteem implementeren. Deze implementatie wordt regelmatig getest (en
gevalideerd) door een extern organisme: of een certificerings- en keuringsinstelling (OCI), of het FAVV. Bij validatie
ontvangt het bedrijf een bonus van 50% op de heffingen die het aan het FAVV betaalt. Als het autocontrolesysteem
niet gevalideerd is, moet de onderneming een malus van 100% betalen.
Op 31 december 2010 waren er 425 bedrijven in de voedingsindustrie met een gevalideerd autocontrolesysteem (bron:
FAVV, activiteitenverslag 2010), of ongeveer 7 à 8% van alle door het FAVV geïnventariseerde voedingsbedrijven. Dat
aantal, dat momenteel niet zo hoog is, zal ongetwijfeld toenemen als gevolg van de toepassing van het hierboven
beschreven bonus-malussysteem.
De doeltreffendheid van een autocontrolesysteem kan gemeten worden aan de hand van twee indicatoren:
1 het aantal productterugroepingen15 (dat wil zeggen het aantal keren waarin het FAVV of het bedrijf beslist om
een voedingsmiddel van de markt te halen of te laten halen);
2 het conformiteitspercentage16 tijdens de inspecties van het FAVV in de bedrijven.

Aantal terugroepingen van voedingsproducten die op de Belgische markt
gebracht werden en in België geproduceerd werden
Bron: FAVV
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Het aantal producten dat op de markt gebracht wordt, bedraagt verschillende miljarden eenheden. In
vergelijking daarmee ligt het aantal productterugroepingen (23 in 2010) zeer laag. Uit een gegevensanalyse
blijkt dat het hogere aantal in 2008 en 2009 te wijten is aan verschillende productterugroepingen die
allemaal betrekking hadden op hetzelfde incident. Een follow-up van deze indicator over een langere periode
zou moeten toelaten om een verbetering op lange termijn te bevestigen of te ontkrachten.

15
16

Een productterugroeping (of recall) bestaat erin om de consument het product niet te laten verbruiken of gebruiken en het naar de winkel te laten terugbrengen. De redenen voor
dergelijke productterugroepingen kunnen zeer divers zijn: de mogelijkheid dat er een vreemd lichaam aanwezig is, een fout in de etikettering, de aanwezigheid of het risico voor
aanwezigheid van microbiologische of chemische verontreiniging …
Conformiteit is het feit dat men in overeenstemming is met alle regels en voorschriften met betrekking tot, in casu, voedselveiligheid.
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Conformiteitspercentage tijdens de inspecties van het FAVV
inzake infrastructuur, installatie en hygiëne
Bron: FAVV
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In 2010 voerde het FAVV 5.492 inspecties uit om te verifiëren of de voorschriften wat betreft infrastructuur
en voorzieningen (apparatuur, laboratoria …) werden nageleefd. In 90,4% van de gevallen stelden de
inspecteurs geen enkele niet-conformiteit vast. De controles resulteerden in 657 waarschuwingen, 68
processen-verbaal, 11 definitieve inbeslagnemingen, 2 tijdelijke sluitingen en 7 procedures voor de schorsing
of intrekking van de toelating of de erkenning. Uit de evolutie blijkt een lichte verslechtering van deze
indicator, met evenwel een stabilisatie tijdens de voorbije twee jaar. Merken we wel op dat het FAVV deze
afwijkingen niet als statistisch significant beschouwt.
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Net als andere geïndustrialiseerde landen wordt ook België geconfronteerd met het verontrustende fenomeen
van zwaarlijvigheid. Een onevenwichtige voeding, in combinatie met een zittend leven, heeft het aantal mensen
met overgewicht doen toenemen. In die context mag de voedingsindustrie zich niet tevreden stellen met het op de
markt brengen van veilige producten. Zij moet ook bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde levensstijl,
die evenwichtige voeding combineert met voldoende lichaamsbeweging.
Er worden acties opgezet op het niveau van de gehele voedingssector of van een subsector of binnen afzonderlijke
bedrijven. Deze zijn opgebouwd rond drie pijlers:
- de consument een gevarieerd gamma voedingsproducten aanbieden. Dit betekent zowel optimalisatie van de
bestaande producten als ontwikkeling van nieuwe producten. Dit gevarieerde aanbod stelt de consument in staat
beter te beheersen wat hij eet en zorg te dragen voor zijn gezondheid;
- de consument de mogelijkheid bieden een bewuste keuze te maken dankzij goede informatie;
- in samenwerking met de stakeholders, een gezonde levensstijl promoten.

Een gevarieerd aanbod aan producten
38

Op het gebied van productaanbod worden er zowel door de bedrijven als collectief door de gehele sector acties
ondernomen. Zo ondertekende FEVIA in 2009 met de federale Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Laurette Onkelinx, een convenant om het zoutgebruik van de bevolking te beperken. Dit convenant kadert in het
nationaal voeding- en gezondheidsplan. FEVIA verbindt zich ertoe om, samen met de andere actoren (de overheid en
de distributiesector), het zoutgebruik tegen het jaar 2012 met 10% te verminderen. Drie elementen zijn van belang
om dit doel te bereiken: het informeren van de consument, de herformulering van de producten en de ondersteuning
van de zoektocht naar alternatieven.
De voedingsbedrijven verbinden er zich al lang toe om, naast het zoutgehalte, ook op andere niveaus de samenstelling
van hun producten te veranderen en zo bij te dragen aan een evenwichtige voeding. Uit de nutritionele enquête die
FEVIA om de twee jaar uitvoert17, blijkt dat 49% van de bedrijven gedurende de voorbije twee jaar de samenstelling
van ten minste één van hun producten herzien hebben.

Type van wijziging in de samenstelling van het product
Bron: Nutritionele enquête FEVIA -2011
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17

Het volgende rapport van FEVIA over het nutritioneel beleid van de Belgische voedingsindustrie verschijnt in december 2011. In 2011 reageerden 72 bedrijven, zowat 40% van de
omzet in de voedingssector, op de enquête. Meer informatie op www.fevia.be.
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Een betere informatie

Om een bewuste keuze voor de consumenten te vergemakkelijken,
verzocht FEVIA haar leden, vanaf 2006, zo snel mogelijk en op vrijwillige
basis de GDA-labelling (Guideline Daily Amounts of Dagelijkse
Voedingsrichtlijnen) te implementeren. Dat is een indicatie van de
aanvoer aan energie, suikers, vetten, verzadigde vetten en natrium van
één portie van een voedingsmiddel, in verhouding tot de GDA. Om deze
nieuwe vorm van etiketteren aan de consument uit te leggen, lanceerde
FEVIA in 2009 een communicatiecampagne, bestaande uit een brochure
voor het grote publiek, een didactische kit voor de diëtisten en een
website www.gdainfo.be.

Percentage ondernemingen die een GDA-labelling toegepast hebben
voor een deel van hun producten eind 2010
Bron: Nutritionele enquête FEVIA - 2011
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Eind 2010 had 65% van de bedrijven die op de nutritionele enquête hadden geantwoord, de GDA-labelling
op minstens één product toegepast. Deze bedrijven hebben een omzet van 8,8 miljard euro, of 23% van de
totale omzet van de sector.
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Een evenwichtige levensstijl promoten

Er werden tal van initiatieven genomen om een gezonde levensstijl te promoten, in het bijzonder op het niveau van de sector in
zijn geheel:
1

De oprichting in 2007 van de stichting van openbaar
nut “Happy Body”18, in samenwerking met Nubel en het
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).
Een van de belangrijkste doelstellingen van deze stichting
is de totstandbrenging van een netwerk van alle actoren die
een invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van een
obesogene omgeving. Dat netwerk moet een wederzijdse versterking van alle acties mogelijk maken. Happy
Body ontwikkelde drie instrumenten om een gezonde levensstijl te promoten:
- De Happy Body Coach, voor iedereen die zijn levensstijl wil verbeteren;
- De Happy Body Company, voor bedrijven die een gezondheidsbeleid willen voeren;
- De Happy Body Coach Project voor elke organisatie die een project voor een gezonde levensstijl wil lanceren.
De richtlijnen voor de werking van Happy Body werden door een groep onafhankelijke deskundigen opgesteld;
daarin zetelen ook vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen en van het federale niveau.

2

De ondertekening in 2010 van een convenant met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid, dhr. Jo
Vandeurzen. In deze Collectieve gezondheidsovereenkomst verbindt FEVIA Vlaanderen zich ertoe om mee te
werken aan de doelstellingen van Vlaanderen en aan het “Vlaams actieplan voeding en beweging”.

3

De oprichting van het Fonds “Voeding en Welzijn”, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd.
Het Fonds heeft tot doel financiële steun te verlenen aan projecten voor de bevordering van evenwichtige
voedingsgewoonten en lichaamsbeweging bij kinderen en jongeren. Sinds de oprichting in 2006 hebben 70
projecten in België samen al meer dan 300.000 euro ontvangen.
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2 projecten in 2006
14 projecten in 2007
20 projecten in 2008
12 projecten in 2009
11 projecten in 2010
11 projecten in 2011

Brussel

18

Voor meer informatie over de Stichting Happy Body en haar activiteiten, zie www.happybodytoyou.be.
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Bovendien nemen of steunen heel wat bedrijven initiatieven ter bevordering van een evenwichtige voeding en
voldoende lichaamsbeweging. In de nutritionele enquête die FEVIA in 2011 uitvoerde, gaf 79% van de bedrijven aan
dat zij in dat verband een initiatief genomen hadden. Vaak (35%) ging het om deelname aan collectieve initiatieven
van de sector, maar meer dan een kwart van de bedrijven heeft een eigen actieprogramma opgesteld. En één op vijf
bedrijven sponsort activiteiten in dat verband.
Ten slotte heeft 77% van de ondernemingen die de enquête beantwoord hebben, een specifiek programma
opgesteld voor hun werknemers, ter bevordering van een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging
op de werkplek. In 9,5% van de Belgische voedingsbedrijven werd een sportteam opgericht.
De populairste maatregel die door de bedrijven werd genomen, is de promotie van het gebruik van de fiets voor het
woon-werkverkeer, met de terbeschikkingstelling van de gepaste infrastructuur (fietsenstalling, douches). 44% van
de acties heeft daarop betrekking.

Het culturele aspect van de voeding - de opinie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum
van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
Zoals de FRDO in haar advies heeft erkend 19 “houdt een duurzaam voedingssysteem ook rekening met
de culturele eigenheid van voeding”. Met de tijd evolueren de voedingsgewoonten van de consument. Er
is niet alleen een toenemende vraag naar voeding van betere kwaliteit, maar ook, in het bijzonder, naar
diversiteit, nieuwigheden en multiculturele voeding. De voedingsgewoonten worden inderdaad beïnvloed
door factoren zoals opleiding, afkomst, geloof en vermenging van culturen, die in voeding tot uitdrukking
komen.
Het bovenstaande kan nieuwe kansen bieden aan de voedingsindustrie, die aan zichzelf verplicht
is te luisteren naar de behoeften van de consument. Zo is innovatie voor voedingsbedrijven absoluut
noodzakelijk om competitief te blijven, maar ook om in te spelen op het proces van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit laatste vertaalt zich in een aanbod van producten dat beantwoordt aan de
verwachtingen van de consumenten waarin deze hun identiteit kunnen herkennen en uitdrukken.
Marc Vandercammen
Algemeen Directeur
OIVO

19

Zie punt 2. Dialoog met de stakeholders is onontbeerlijk.
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3.13 Communicatie, een belangrijke
verantwoordelijkheid
Een voedingsbedrijf gebruikt vele middelen om zijn producten te laten kennen. De drie belangrijkste middelen zijn
reclame, informatie op de verpakkingen20 en, in toenemende mate, het internet. De informatie die via deze kanalen
wordt meegedeeld, moet juist zijn en mag de consument niet misleiden. Het voedingsbedrijf communiceert over tal
van aspecten, maar de belangrijkste punten met betrekking tot zijn producten zijn voeding en gezondheid. Om de
integriteit op dit vlak te waarborgen werden er meerdere voorzorgsmaatregelen uitgewerkt.
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Zo publiceerde FEVIA in 2005 de Reclamecode voor voedingsmiddelen
van de Belgische voedingsindustrie. 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 buitensporig verbruik aanmoedigen en moet passen
in het kader van de bevordering van evenwichtige voedingsgewoonten en
een actieve levensstijl;
- de tekst, het geluid en het 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 ook 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 overreden een of ander product
te kopen.
De volledige code is beschikbaar op http://www.jep.be/media/pdf/sectoriele_code/FEVIA_nl.pdf. De correcte
toepassing wordt gecontroleerd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) 21.
De JEP komt tussen in twee gevallen:
1 bij ontvangst van een klacht ingediend door een persoon die meent dat een reclame misleidend is;
2 bij een vraag om een voorafgaandelijk advies voorgelegd door een adverteerder, media of een reclamebureau.
In 2010 onderzocht de JEP, naar aanleiding van klachten, 19 reclamecampagnes voor voedingsproducten en al dan
niet alcoholische dranken:
- 11 campagnes waren in overeenstemming met de Reclamecode van FEVIA en de wetgeving;
- in zes gevallen werden er aanbevelingen gedaan om de campagne te wijzigen;
- In twee gevallen vroeg de JEP de campagne stop te zetten.

20
21

Voor de informatie op het etiket, zie ook punt 3.12.
Voor meer informatie over de JEP, zie www.jep.be.
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Aantal klachten behandeld door de JEP m.b.t. voedingsproducten
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In 2010 werden 11 voorafgaandelijke adviezen gevraagd aan de JEP. In één geval vond de JEP het niet raadzaam om
de campagne te starten. In acht andere gevallen werden aanbevelingen gedaan om de campagnes aan te passen.
In 2010 ontving de JEP twee klachten met betrekking tot de beweringen op de verpakking. Daarnaast controleert ook
het FAVV de naleving van de wetgeving op dit specifieke punt. Op 1.116 inspecties die het FAVV in 2009 uitvoerde,
werd geen enkel geval van niet-naleving vastgesteld. In 2010 heeft het FAVV 1.216 inspecties uitgevoerd, daarvan
waren er 99,5 % conform.

Milieucommunicatie

Een nieuwe vorm van communicatie wordt steeds belangrijker in de voedingssector. Het betreft de communicatie over
de milieuaspecten betreffende het product of de verpakking. Dat type van communicatie is toegenomen wegens de
groeiende belangstelling van de consument voor deze aspecten en als gevolg van de initiatieven die in verschillende
Europese landen werden genomen met betrekking tot milieu-etikettering van het type “Carbon Footprint”22.
In 2011 blijft deze vorm van communicatie nog marginaal in België. De bedrijven moeten de basisregels volgen, die
onder andere in de milieureclamecode worden beschreven. Die code werd door de JEP opgesteld. Wat de informatie
over de impact van een product op het milieu betreft, zijn er op Europees niveau, binnen SCP Food Round Table23,
werkzaamheden aan de gang. Die werkzaamheden hebben het al mogelijk gemaakt om algemene basisbeginselen op
te stellen en worden nu voortgezet met het doel een gemeenschappelijke methodologie en preciezere regels inzake
communicatie te definiëren.

22
23

De Carbon Footprint of CO2-voetafdruk is een maat voor de uitstoot van de hoeveelheid CO2 door de productie van een product of een dienst, vanaf de productie van de
grondstoffen, over het transport, de fabricage en de distributie tot het eindgebruik.
Voor meer informatie over de werkzaamheden van de SCP Food Round Table, zie www.food-scp.eu.
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3.14 Zitten er GGO’s in de Belgische
voedingsmiddelen ?
Sommigen benadrukken de belangrijke bijdrage die genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) kunnen leveren
aan een duurzaam voedingssysteem. Anderen pleiten veeleer voor een duurzaam voedingssysteem zonder GGO’s.
Momenteel is die vraag niet relevant voor de voedingsmiddelen die in België op de markt gebracht worden.
De controverse betreffende GGO’s, de afwachtende houding van Europa, de twijfels van de consument, het gedrag
van de klanten … zorgen er immers voor dat er op de Belgische markt vrijwel geen voedingsmiddelen met
GGO’s aanwezig zijn.
De wetgeving voorziet in een verplichte etikettering “met ggo’s” zodat de consument in elk geval weet of er GGO’s
aanwezig zijn in de producten die hij koopt. Maar aangezien de producenten het gebruik van GGO’s vermijden, is er
op de Belgische markt geen enkel product met een dergelijke etikettering.

44

Voor bepaalde grondstoffen is het, wegens hun beperkte beschikbaarheid, erg moeilijk om producten zonder GGO’s te
verkrijgen. Geen GGO’s gebruiken leidt bijgevolg tot aanzienlijke extra kosten, wat resulteert in een tastbare stijging
van de prijs voor de hele voedingsketen.
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3.15 Opwarming van de aarde voorkomen
De opwarming van de aarde is wereldwijd een zeer belangrijk onderwerp geworden. Daarbij komt ook nog het
probleem van de beschikbaarheid van voldoende energiebronnen voor iedereen. Dit dubbele probleem is een
grote uitdaging voor de Belgische voedingsindustrie.
Voedingsmiddelen bereiden, steriliseren, koken, koelen, verpakken, bewaren … vereist energie. De voedingsindustrie
verbruikt 11% van de energie24 die door de hele verwerkende industrie wordt gebruikt (jaar 2009 25 – bron “De
energiemarkt in 2009”, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ). Bij het opwekken van
deze energie wordt CO2 geproduceerd. Voor de voedingsindustrie is de CO2 afkomstig van het gebruik van fossiele
brandstoffen, vrijwel de enige bron van broeikasgassen. Sommige fermentatieprocessen stoten eveneens CO2 uit,
maar aangezien biomassa de bron is, wordt deze CO2 in geen enkele databank opgenomen. De andere broeikasgassen
(CH4, N2O…) zijn, wat de voedingsindustrie betreft, te verwaarlozen.

Directe CO2 uitstoot

Bron: Milieurapport Vlaanderen, Etat de l’Environnement wallon
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In 2007 hebben alle bedrijven uit de voedingssector bijna 2.000.000 ton CO2 uitgestoten, of het equivalent
van een stad met ongeveer 280.000 inwoners. Dat is 36% minder dan in 1990. Aangezien, over dezelfde
periode, de productie-index van de voedingsindustrie gestegen is, is de ontkoppeling tussen de productie en
de uitstoot van CO2 absoluut.

Begin 2011 hadden 156 voedingsbedrijven die meer dan 80% van het energieverbruik in de sector vertegenwoordigen,
een vrijwillig akkoord 26 gesloten met de gewestelijke overheden om hun energie-efficiëntie te verbeteren. De
energie-efficiëntie van die 156 bedrijven is sinds 2005 met 7,76 % gestegen (bron: berekening van FEVIA op
basis van het voortgangsverslag van het sectorakkoord FEVIA Wallonie 2010, het Jaarverslag Auditcommissie 2010
en het Jaarverslag Benchmarkcommissie 2010).

24
25
26

Het gaat hier om alle energiedragers zoals elektriciteit, gas, aardolieproducten, vaste brandstoffen en hernieuwbare brandstoffen.
2009 is een bijzonder jaar. Na de economische crisis is het energieverbruik inderdaad in alle industriële sectoren soms drastisch afgenomen, behalve in de voedingsindustrie die
minder onder de crisis geleden heeft.
Voor meer informatie over de vrijwillige akkoorden over energie en CO2, zie www.energie.wallonie.be, www.auditconvenant.be en www.benchmarking.be.
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Op dit moment bestaan er geen betrouwbare en volledige cijfers over het verbruik door voedingsbedrijven van energie
afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In het rapport “Energiemarkt – Jaar 2009” van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, lezen we dat 2,8 % van de energie die de Belgische voedingsindustrie
gebruikt, hernieuwbare energie is. Maar dat zegt niets over de hoeveelheid groene elektriciteit die de bedrijven uit
de sector produceren en/of verbruiken. Een andere basis van informatie vormen de lijsten van de installaties die
groenestroomcertificaten of warmtekrachtkoppelingcertificaten ontvangen. Die lijsten werden openbaar gemaakt
door de Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG). Het is echter niet altijd gemakkelijk om uit deze lijsten de voedingsbedrijven te halen, want in bepaalde
gevallen worden de projecten medegefinancierd door externe bedrijven. Toch konden we vaststellen dat ten
minste 33 voedingsbedrijven in België op hun terrein een installatie hebben voor de productie van
hernieuwbare energie. Het zijn:
- installaties die werken op basis van de recuperatie van biogassen uit een anaerobe zuiveringsinstallatie of van
een installatie waar bepaalde organische stromen van de onderneming vergist worden (23 bedrijven);
- fotovoltaïsche installaties (10 bedrijven).
Merken we op dat sommige bedrijven biogas recupereren uit hun zuiveringsinstallatie en omzetten in warmte.
Dergelijke omzetting wordt niet ondersteund door groenestroomcertificaten en is momenteel in geen enkele statistiek
opgenomen.

46

Naast de productie van hernieuwbare energie, beschikken de voedingsbedrijven ook over een warmtekrachtinstallatie
(WWK) (de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) die in hoofdzaak op aardgas of biogas werkt.
Volgens de documenten waarover de CWaPE en de VREG beschikken, waren in 2011 29 voedingsbedrijven met een
dergelijke installatie uitgerust.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
In de strijd tegen de opwarming van de aarde streeft Europa de “20/20/20” doelstellingen na, of:
1 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 20% tussen 1990 en 2020:
sinds 1990 heeft de Belgische voedingsindustrie haar uitstoot met 36% doen afnemen;
2 een toename van de energie-efficiëntie met 20% tussen 2005 en 2020:
de Belgische voedingsindustrie heeft de energie-efficiëntie al met 7,76% verbeterd;
3 20% van de energieproductie op basis van hernieuwbare energie tegen 2020:
er zijn ten minste 33 installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie aanwezig
in de voedingsindustrie.
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Water is van essentieel belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de planeet en voor het behoud van
het ecosysteem. Waterschaarste treft alle continenten en meer dan 40% van de wereldbevolking. Tegen 2025 zullen
1,8 miljard mensen in landen of regio’s leven die getroffen worden door absolute waterschaarste en twee derde
van de wereldbevolking zou problemen kunnen hebben door watertekorten. Voor de voedingsindustrie is
water onontbeerlijk. En water moet dan ook haar prioriteit zijn.
In een voedingsbedrijf wordt water gebruikt:
- voor het reinigen van de grondstoffen en de installaties en voor de hygiëne;
- als ingrediënt in tal van producten;
- en in sommige gevallen als koelmiddel.
De voedingsindustrie verbruikt bijgevolg grote hoeveelheden water.

Waterverbruik (inclusief koeling)
Bronnen: Vlaamse Milieumaatschappij, Etat de l’environnement wallon en Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
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Preventieve maatregelen in ondernemingen hebben ertoe geleid dat er over
een periode van 10 jaar 5,3 % minder water werd gebruikt in de voedingssector,
niettegenstaande de productie aanzienlijk is toegenomen. Om de bedrijven te helpen
nog verder te gaan in dat proces, publiceerde FEVIA in 2004 een “Handleiding voor
verstandig waterbeheer in de voedingssector”27. FEVIA organiseerde en organiseert
nog steeds acties (opleidingscycli, bewustmakingssessies, seminaries …) met haar
leden, om het waterverbruik nog verder te verminderen.

De bedrijven lozen ook grote hoeveelheden afvalwater. In België staat in vele gevallen het voedingsbedrijf zelf in voor
de zuivering van het afvalwater voor het in het milieu wordt geloosd. Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn
in Vlaanderen, wordt 75 % van het afvalwater van de voedingsindustrie gezuiverd voor het wordt geloosd. Vaak lozen
de kmo’s uit de sector hun afvalwater in de riolering, die meestal aangesloten is op een stedelijk waterzuiveringsstation. Via de heffingen, andere bijdragen en/of contracten, financieren zij de zuivering van hun eigen afvalwater
door de stedelijke waterzuiveringsinstallaties.

27

Die “Handleiding” is beschikbaar op www.fevia.be.
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Lozing van organische stoffen

Totale lozing van stikstof
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Drie parameters beschrijven het best de vuilvracht van het afvalwater van de voedingsindustrie. Een groot
deel van de inspanningen om de vuilvracht te verminderen werd in de jaren ‘90 geleverd met de bouw
van waterzuiveringsinstallaties. Sinds 2000 blijft de geloosde hoeveelheid organisch materiaal, stikstof en
fosfor dalen, maar wel minder snel door de limieten van de biologische waterzuiveringsinstallaties. Betere
technologieën en de reductie aan de bron hebben het fosforgehalte toch drastisch doen afnemen.
Wat zware metalen betreft, zien we geen dalende trend. Dat kan de afspiegeling zijn van een betere kennis
van het probleem en volledigere gegevens. In dat verband publiceerde FEVIA in 2008 het referentiedocument
“Bron van zware metalen in het afvalwater van de voedingsindustrie”. Het gehalte aan zware metalen is te
verklaren door de aanwezigheid ervan in een aantal voedingsgrondstoffen, in andere gebruikte producten
en door de erosie van leidingen en machines. Het is voornamelijk via preventieve maatregelen aan de bron
(eliminatie van bronnen van zware metalen) dat de voedingsindustrie haar impact kan verminderen.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
Europa dringt aan op de bescherming van de natuurlijk hulpbronnen. In de kaderrichtlijn Water stelt
Europa als doel dat alle waterlichamen in Europa, in 2015, in goede fysieke en chemische staat moeten
zijn. De voedingsindustrie heeft aan die doelstelling bijgedragen door:
- de hoeveelheid verbruikt water te verminderen;
- minder vervuilende stoffen in het afvalwater te lozen.
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De natuurlijke rijkdommen van onze planeet en de beschikbaarheid van land bestemd voor de productie van agrarische
grondstoffen, zijn beperkt. In die context is het belangrijk om de natuurlijke rijkdommen zoveel mogelijk te
behouden en verspilling te vermijden. Voor de voedingsindustrie is de belangrijkste doelstelling het verwerken
van grondstoffen tot afgewerkte producten en het maximaal beperken van de verliezen. De overgrote meerderheid
van de stromen die een onderneming genereert, worden verkocht, gebruikt of maximaal gevaloriseerd. Hoewel de
beschikbare gegevens niet altijd betrouwbaar zijn en de verschillende stromen bijgevolg niet gekwantificeerd kunnen
worden, kunnen bepaalde feiten toch wel benadrukt worden.
Producten voor
menselijke consumptie

20 tot 25.000.000 t

Producten (inclusief coproducten)
voor veevoerder

4 tot 5.000.000 t

Bodemverbeteraars

Voedingsindustrie

Compostering

Bodemverbeteraars

Organische stoffen
voor biomethanisatie

Bodemverbeteraars

Grond van de reiniging
van groenten, aardappelen,
bieten voor civiele bouwkunde

Energie in de vorm
van biogas

500 tot 600.000 t
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Substraten voor andere levensmiddelenproducties
of niet (gist, citroenzuur, vaccins …)
Grondstoffen voor cosmetica, detergenten …

1 tot 1.500.000 t

Verschillende materialen (voornamelijk vepakkingsafval)
voor hergebruik van materialen
Verbranden met energierecuperatie
Stromen naar stortplaatsen

± 40.000 t

De voedingsindustrie produceert drie heel belangrijke materiaalstromen:
1. eerst en vooral, uiteraard, alle producten voor menselijke consumptie ;
2. vervolgens, en vaak parallel met de productie van voeding voor de mens, alles wat bestemd is
voor het veevoeder ;
3. ten slotte, de bodemverbeteraars : grote hoeveelheden materialen die in de landbouw worden gebruikt om de
vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren, door de aanvoer van nutriënten en organische stoffen.
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In vergelijking met deze drie afzetmarkten zijn de andere materiaalstromen minder belangrijk, maar samen
vertegenwoordigen zij meer dan één miljoen ton. De belangstelling voor de verwerking van organisch materiaal
om energie te produceren, neemt dan ook toe. Dat is een gunstige ontwikkeling, voor zover ze de drie belangrijkste
stromen niet in gevaar brengt.
De regionale statistieken over afval maken het moeilijk om de verschillende stromen in cijfers uit te drukken. De
grootste moeilijkheid ligt in de interpretatie van het woord “afval”: de betekenis die men eraan geeft, varieert met de
tijd en volgens de regels van het land. Wat niet als afval wordt beschouwd, is bovendien niet precies gekwantificeerd.
Alle cijfers zijn bijgevolg schattingen, die werden gedaan op basis van de kennis van de sector.
Uiteindelijk gaat er slechts weinig materiaal verloren. Een deel wordt energetisch teruggewonnen, met name
bepaalde dierlijke bijproducten die om gezondheidsredenen vernietigd moeten worden. Op basis van de beschikbare
gegevens (Etat de l’Environnement wallon – Milieurapport Vlaanderen) in 2007, kon de maximale hoeveelheid afval
die naar stortplaatsen wordt gevoerd, worden geraamd op 40.000 ton, of ongeveer 0,13 à 0,16% van de 20 à 25
miljoen ton voedingsproducten.

Terug naar de landbouw: ja, maar met beperking van de risico’s
De terugkeer van nevenstromen van de industrie in de voedingsketen, als diervoeder of bodemverbeteraar,
is aan een precieze en strenge wetgeving onderworpen. Die stromen worden onder meer gecontroleerd
door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en moeten voldoen aan de
eisen inzake voedselveiligheid. FEVIA wou nog een stap verder gaan:
- door, met de andere schakels in de keten, het kwaliteitssysteem voor diervoeder, de GMP28, te
implementeren;
- door het opstellen van een Gedragscode van goede praktijk voor de toepassing van de stromen van
de voedingsindustrie als bodemverbeteraars29.
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Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
Op Europees niveau maakt de beschikbaarheid van voldoende grondstoffen het voorwerp uit van een
specifieke strategie. Het beleid van de voedingsindustrie bestaat erin nuttig gebruik te maken van alle
stromen van haar bedrijven en past in het kader van het rationeel gebruik van grondstoffen.

28
29

De GMP is een referentieregeling voor de productie van diervoeder. Voor meer informatie, zie www.ovocom.be.
De leden van FEVIA kunnen deze gedragscode raadplegen op de website www.fevia.be.
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3.18 Verpakkingen, enkel het strikt noodzakelijke
De verpakking is onmisbaar. De verpakking maakt het mogelijk om een voedingsmiddel op een veilige manier
en zonder gevaar voor besmetting van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Gezien de grote hoeveelheid
voedingsmiddelen die op de markt worden gebracht, is ook de hoeveelheid verpakkingen erg groot. In het kader van
een beperking van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen moet de preventie en recyclage van verpakkingen
geoptimaliseerd worden.
De verpakking bevat alle vereiste informatie over het product, inclusief de samenstelling. Er zijn tal van manieren
om een voedingsmiddel te verpakken:
- herbruikbare verpakkingen of wegwerpverpakkingen;
- verpakkingen voor de huishoudens of verpakkingen voor industrieel gebruik;
- primaire verpakkingen die, met andere, verpakt worden in een verzamelverpakking, die op haar beurt in een
transportverpakking verpakt wordt;
- serviceverpakkingen wanneer het voedingsmiddel op het verkooppunt wordt verpakt (broodzak, perkamentpapier
voor kaas, pralinedozen …).
De verpakking van voedingsproducten zal altijd een belangrijke functie hebben. Soms is dat de presentatie van het
product, bijvoorbeeld voor producten die als geschenk worden gegeven. Maar in de overgrote meerderheid van
de gevallen is de belangrijkste functie van de verpakking van voedingsproducten de bewaring van het
product tijdens het vervoer van de ene plaats naar de andere, vrijwaring van de hygiëne, de kwaliteit, het behoud
van de smaak, de kleur, de textuur … Kortom, de verpakking is hoofdzakelijk bedoeld om het product te beschermen.
Al vele jaren levert de Belgische voedingsindustrie aanzienlijke inspanningen om de impact van haar
verpakkingen op het milieu te verminderen. Dat uit zich in twee concrete resultaten:
- de hoeveelheid verpakkingen die, dankzij preventieve maatregelen, niet op de markt wordt gebracht;
- het recyclage- en terugwinningpercentage van het verpakkingsafval.

Periode

Hoeveelheid verpakkingen die niet op de markt werd gebracht
(bij gelijkblijvende situatie)

1998 – 2000

2.372.227 kg

2001 – 2003

1.955.389 kg

2004 – 2006

2.240.756 kg

2007 – 2009

8.343.440 kg

Totaal voor de periode

14.911.812 kg

Sinds 1998 realiseert FEVIA, met haar leden, om de drie jaar een preventieplan inzake verpakking en
verpakkingsafval. Op basis van de toestand van 1998 (dezelfde producten en dezelfde geproduceerde
hoeveelheden) blijkt uit de resultaten dat er in 11 jaar tijd een besparing van bijna 15.000 ton verpakkingen
werd gerealiseerd.
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Evolutie van de hoeveelheid verpakkingen
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De gegevens die in het kader van deze preventieplannen werden verzameld, zijn gegevens bij gelijkblijvende
situatie, d.w.z. als de deelnemende bedrijven verder dezelfde hoeveelheid producten in dezelfde soorten
verpakkingen op de markt blijven brengen. Hoe zit dat globaal? Is de hoeveelheid verpakkingen van
voedingsproducten in België toegenomen? Op basis van de gegevens van Fost Plus en Val-I-Pac 30, is de
hoeveelheid wegwerpverpakkingen voor voedingsmiddelen tussen 2002 en 2009 met 8% gestegen. Die
stijging is aanzienlijk lager dan de stijging van de productie, die in dezelfde periode met 32% toegenomen is.
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In de voedingsindustrie is de hoeveelheid herbruikbare verpakkingen zeer groot. Naast de glazen flessen
voor dranken vindt men ook pallets, vaten, diverse containers, plastic bakken, enz. Op basis van de gegevens
van Fost Plus en Val-I-Pac werd er in 2009 in totaal 1.684.000 ton herbruikbare verpakkingen op de markt
gebracht, of een stijging van 3% tussen 2000 en 2009.
Dankzij Fost Plus en Val-I-Pac zijn de resultaten in België inzake
recycling de beste van Europa. Terwijl in België in 2008 78,9% van
alle verpakkingen werd gerecycleerd, werd er in Nederland, de
tweede in Europa dat jaar, “slechts” 72% gerecycleerd. Gezien het
overwicht van de verpakkingen van voedingsproducten, kunnen we
aannemen dat de specifieke recyclageresultaten in de voedingssector
vergelijkbaar zijn met die van alle verpakkingen.

Materiaal
Papier/karton
Glas
Plastic
Metaal
Hout
Totaal

Recyclagepercentage
in België 2008
89,4%
100%
39,5%
94%
57,9%
78,9%

Bron: Eurostat

Bijdrage aan de doelstellingen van de Europa 2020 strategie
Sinds 1994 heeft Europa zich doelstellingen gesteld voor het beheer van verpakkingen. De Europese Unie
verleent prioriteit aan de preventie, zonder echter precieze doelstellingen vast te leggen. De ontkoppeling
tussen de hoeveelheid verpakkingen en de productie in de voedingsindustrie toont aan dat de Belgische
industrie het vermijden van verpakking bijzonder ter harte neemt. Wat recyclage betreft, heeft België met een globaal recyclagepercentage van 78,9% - al sinds verschillende jaren de beste resultaten van
Europa (minimaal Europees streefdoel: 55%).

30

Fost Plus en Val-i-Pac zijn twee organismen die gefinancierd worden door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verpakkingen. Dat zijn organismen die collectieve systemen
beheren met als doel de recyclage en het optimale hergebruik van verpakkingsafval te garanderen. In beide organismen maken de voedingsmiddelen de grote meerderheid van de
bijdragen uit.
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Tal van studies vestigen de aandacht op de milieu-impact van voedingsmiddelen 31. Van bij de boer tot op ons bord
vereist de productie energie, water en diverse grondstoffen. Er wordt afval geproduceerd en er zijn emissies naar het
water en de atmosfeer. Dat alles heeft een impact op het milieu. En die impact is des te groter aangezien er heel veel
voedingsproducten geconsumeerd worden.
Door maatregelen om de milieu-impact van haar bedrijven te verminderen,
draagt de voedingsindustrie bij aan de vermindering van de globale impact van
de voeding. Maar de industrie neemt ook maatregelen samen met de rest van
de voedingsketen die daardoor efficiënter zijn. Zo hebben alle schakels van de
Belgische voedingsketen in 2009 een gemeenschappelijk handvest ondertekend:
“Milieubeleid – 10 pijlers voor de voedingsketen”. In dit handvest verbinden de
ABS, de Boerenbond, de FWA, APFACA/BEMEFA, FEVIA en Comeos32 zich ertoe om
samen te werken en gezamenlijke initiatieven te nemen.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de precieze situatie en over de initiatieven van de Belgische voedingsbedrijven.
Om dat te verhelpen stuurde FEVIA een vragenlijst naar haar leden. 44 bedrijven, of 9% van de leden, hebben erop
gereageerd. Hoewel de verzamelde gegevens niet representatief zijn voor de sector, vermelden wij hieronder toch de
resultaten van deze vragenlijst ter illustratie.

Resultaten van het onderzoek onder de leden van FEVIA – Antwoorden van 44 bedrijven

34 bedrijven kennen de impact van hun producten op het milieu. 13 bedrijven hebben intern een grondige analyse
uitgevoerd van ten minste een van hun producten; 10 andere bedrijven voerden een globale analyse uit. 11 bedrijven
hebben een idee van hun impact op het milieu dankzij externe studies.
De bedrijven die een - globaal of gedetailleerd - milieuonderzoek uitvoerden, deden dat vrijwel allemaal in het kader
van het globale milieubeleid van de onderneming. Slechts drie van die bedrijven voerden dat onderzoek uit om de
vragen van hun klant(en) te beantwoorden. Zeven bedrijven voerden ook een dergelijk onderzoek uit om naar de
eindverbruiker te communiceren.
De helft van de bedrijven is, als gevolg van de betere kennis van de milieu-impact van hun producten, een dialoog
aangegaan met de rest van de voedingsketen, om de totale milieu-impact te verminderen. Wanneer ze een globale
aanpak opstellen, is dat meestal voor de verpakkingen. Drie bedrijven werken samen met de landbouwers en een
enkel bedrijf met de distributiesector.
Los van de kennis van de impact van hun producten, nemen 23 bedrijven downstream of upstream in de keten contact
om hun milieu-impact te verminderen. Zes bedrijven kiezen leveranciers die een gecertificeerd milieubeheerssysteem
hebben. Zeven andere bedrijven kiezen voor lokale leveranciers.
Negen bedrijven kopen biologische landbouwproducten 33, 24 bedrijven kopen producten die geteeld of gekweekt zijn
volgens de goede landbouwpraktijken en acht volgens de principes van de geïntegreerde landbouw 34.

31
32
33
34

Zie onder andere de Europese studie “Environmental Impact of Products (EIPRO)”, gepubliceerd in 2006.
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).
De biologische producten moeten de voorschriften van de Europese verordening ter zake naleven.
De geïntegreerde landbouw heeft als doelstelling het minimaliseren van de agrarische productiemiddelen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van natuurlijke bestrijdingsmiddelen
tegen ziekten en insecten zonder dat chemische stoffen verboden zijn.

53

3 Een sector gemobiliseerd rond 19 uitdagingen

| 3.19 Respect voor het milieu, in de hele keten

De voedingsindustrie en biodiversiteit - het standpunt van het World Wild Fund For Nature
Biodiversiteit is belangrijk omdat ze het mogelijk maakt over voeding te beschikken en omdat ze een
breed scala van ecologische diensten ondersteunt die natuurlijke processen zijn. Voorbeelden hiervan
zijn gewassenbestuiving, het behoud van de waterkwaliteit en de vruchtbaarheid van de bodem en de
koolstofopslag. De vermindering van de biodiversiteit veroorzaakt bijgevolg aanzienlijke risico’s en kosten
voor de samenleving in haar geheel en met name voor de voedingsindustrie.
De belangrijkste impact van de voedingsindustrie op de biodiversiteit bestaat uit: buitensporig gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, energiegebruik, vervuiling van de bodem, het water en de lucht, versnippering en
vernietiging van de natuurlijke milieus.
De aanbevelingen van het WWF voor een betere bescherming van de biodiversiteit zijn: voorkeur
geven aan producten met een ecolabel, planten en diersoorten vermijden die met uitsterven worden
bedreigd (door naar alternatieven te zoeken), focus op ecodesign, het verminderen en hergebruiken van
voedingsafval, voorrang geven aan natuurlijke biologisch afbreekbare en/of recycleerbare verpakkingen.
Daarnaast beveelt het WWF voedingssystemen met een lagere milieu-impact aan.
Het WWF moedigt de voedingssector aan om zich in te zetten voor een positieve impact op het milieu, de
lokale economie en het welzijn van de bevolking.
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Aurelie Laurent
Business engagement Manager
WWF-Belgium
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Hoofdstukken 3.7 tot 3.10

Hoofdstukken 3.1 tot 3.6

Indicator

Jaar

Waarde

% investeringen / omzet

2010

2,58%

Uitgaven voor R&D

2007

€ 130.917.000

Aantal WagrALIM en Flanders’ Food projecten

Cumulatief tot midden 2011

57

Aantal onderzoekers

2007

701

Aantal octrooien

Cumulatief vanaf 2000

79

Aantal bedrijven met minder dan 100 werknemers
(exclusief ambachtelijke bakkerijen)

2010

1.422

% investeringen / omzet voor de bedrijven met minder dan
50 werknemers

2006

5%

Nettorendement op eigen vermogen voor belastingen

Gemiddelde van
de laatste tien jaar

9,96%

% van de export in vergelijking met de omzet

2010

48,2%

Frequentiegraad van de arbeidsongevallen

2009

31,36

% ziekteverzuim

2010

5,11%

Aandeel vaste banen

2008

88,4%

Gemiddelde anciënniteit

2007

9,8 jaar

Totale werkgelegenheid

2010

88.639 mensen

Aandeel vrouwen die in de sector werken

2007

37%

Aandeel werknemers met slechts een getuigschrift van lager
onderwijs of lager middelbaar onderwijs

2008

30,9%

Aandeel werknemers boven de 50 jaar

2008

15%

% opleidingskosten / totale personeelskosten

2009

0,74%

% laaggeschoolde arbeiders die een opleiding
gevolgd hebben

2009

11,85%
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Hoofdstukken 3.11 tot 3.13

Indicator

Jaar

Waarde

Aantal voedingsbedrijven met een gevalideerd
autocontrolesysteem

2010

425

Aantal terugroepingen van producten die op de Belgische
markt verkocht worden en in België geproduceerd zijn

2010

23

Conformiteits% tijdens de inspecties van het FAVV inzake
infrastructuur, installaties en hygiëne

2010

90,40%

Aantal ondernemingen die de samenstelling
van hun producten herzien hebben

2011

49%

% bedrijven die de GDA-labelling gebruiken

2011

65%

Aantal projecten gesteund door het Fonds
“Voeding en Welzijn”

Cumulatief vanaf 2006

70

Aantal ondernemingen met initiatieven van het type
“Eten/Bewegen”

2011

79%

Aantal klachten ontvangen door de JEP,
met betrekking tot de Reclamecode van FEVIA

2010

19

% conformiteit vastgesteld door het FAVV
met betrekking tot de beweringen

2010

99,5%

Uitstoot van CO2-equiv.

2007

1.943.971 ton

Verbeterings% van de energie-efficiëntie

2010 (in vergelijking met 2005) 7,76%

Aantal installaties voor hernieuwbare energie
in de voedingsbedrijven

2011

33

Totaal waterverbruik

2006

78.657.516 m³

Organisch materiaal (CZV) dat via het afvalwater
geloosd wordt

2008

19.945 ton

Zware metalen die via het afvalwater geloosd worden

2008

7,11 ton

Hoofdstukken 3.15 tot 3.19
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Hoeveelheid materiaal dat naar een stortplaats gaat

max. 40.000
ton

Hoeveelheid wegwerpverpakkingen voor voedingsmiddelen
aangegeven bij Fost Plus en Val-I-Pac

2009

749.746 ton

Hoeveelheid herbruikbare verpakkingen
op basis van de gegevens van Fost Plus en Val-I-Pac

2010

1.680.000 ton

Recyclage% van verpakkingen van voedingsproducten

2008

78,9%
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De Federatie Voedingsindustrie:
een verzameling van leden

De GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) bevelen aan om toelichting te geven over de organisatie en de regels
van degelijk bestuur van de entiteit waarvoor een duurzaamheidsverslag werd opgesteld. In het kader van een
rapport over een activiteitensector is het echter onmogelijk om die aanbeveling te volgen. Daarom hebben we ervoor
geopteerd om uitleg te verschaffen over die elementen met betrekking tot FEVIA.

4.1

Wie zijn wij ?

FEVIA is de beroepsvereniging van de Belgische voedingsindustrie. Zij vertegenwoordigt alle ondernemingen
die bedrijvig zijn in de productie van voeding en dranken. In 2011 telde FEVIA 500 leden. Het gaat om grote
ondernemingen, maar evenzeer om kmo’s (66% van de FEVIA-leden telt minder dan 50 werknemers). Onze leden
zijn zowel ondernemingen met lokale en ambachtelijke tradities als bedrijven van hoogwaardige technologieën en
massaproductie.
De Federaties FEVIA Vlaanderen, FEVIA Wallonie en FEVIA Brussel beantwoorden aan de institutionele en bestuurlijke
situatie van het land.
Naast 500 bedrijven, zijn 28 federaties van subsectoren van de voedingsindustrie lid van FEVIA. Het gaat om:
-

Ajunec (vruchtensappen en nectars)
Apim (margarines)
Aroma (geur- en smaakstoffen, essences,
extracten en aromatische producten)
BCTI (thee en infusies)
BCZ (melk en zuivelproducten)
Belgapom (aardappelen)
Belgische brouwers (bier)
Belgische vereniging van fabrikanten
van ontbijtgranen
Bioforum Vlaanderen (biologische producten)
Brema (bereide gerechten)
BSA (specerijen)
Choprabisco (chocolade, pralines,
koekjes en suikergoed)
Culinaria (soepen, bouillons, sauzen …)
FBM (mouters)

-

-

FBVO (oliën en vetten)
Febelglaces (ijs)
Febev (vers vlees)
Fenavian (bereidingen en vleesconserven)
FGBB (grote bakkerijen)
KVBM (meelfabrikanten)
Naredi (voedingssupplementen,
natuurlijke producten, speciale voedingsproducten
en dieetproducten)
Subel (suiker)
Unifa (grondstoffen voor de bakkerij, gebak …)
Vegebe (verwerking van groenten)
Vereniging van fabrikanten van jam, vruchtenmoes,
vruchtenbereidingen …
Vereniging van rijstfabrikanten
VIWF (waters en frisdranken)
UTC (koffiebranders)
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De algemene vergaderingen, waarvan alle FEVIA-leden deel uitmaken, nemen de statutaire beslissingen.
De raden van bestuur van FEVIA, FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie zijn de belangrijkste organen voor de
besluitvorming en het bestuur. Ze zijn evenwichtig samengesteld uit grote en kleine bedrijven uit alle deelsectoren.
Het dagelijks bestuur van FEVIA, dat uit 12 bedrijfsleiders bestaat naast de voorzitters van FEVIA, FEVIA Wallonie
en FEVIA Vlaanderen, bereidt de beslissingen van de raad van bestuur van FEVIA voor.

Algemene Vergadering
FEVIA Wallonie

Algemene Vergadering
FEVIA

Algemene Vergadering
FEVIA Vlaanderen

Raad van Bestuur
FEVIA Wallonie

Raad van Bestuur
FEVIA

Raad van Bestuur
FEVIA Vlaanderen

Bureau
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Strategisch Comité
Voedingsbeleid
(COVAL)

Strategisch Comité
Sociale Zaken
(COSOC)

Strategisch Comité
Milieu en Energie
(COMEN)

Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen

Drie strategische comités, waartoe elk 20-30 experts uit bedrijven-leden behoren, analyseren de dossiers en
bereiden ze voor voor de raden van bestuur. Die strategische comités bestrijken de drie prioritaire actiedomeinen van
FEVIA: arbeidsrelaties, voedingsbeleid en milieu.
Om bepaalde meer technische onderwerpen te behandelen, worden er ook werkgroepen opgericht. Elk lid van
FEVIA mag aan die werkgroepen deelnemen.
Een auditcommissie, bestaande uit enkele bestuurders, onderzoekt de rekeningen van FEVIA.
De mandaten in de besluitvormende organen van FEVIA zijn allemaal onbezoldigd. De regels inzake besluitvorming
en stemming staan duidelijk vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.
FEVIA telt 27 personeelsleden: 20 kaderleden en 7 assistenten. Een bezoldigingscomité, bestaande uit enkele
bestuurders, onderzoekt elk jaar de evolutie van de lonen.
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De activiteiten van FEVIA zijn duidelijk omschreven in onze mission statement. Wij nemen deze mission statement
hier integraal over.

NAAR EEN DUURZAAM VOEDINGSSYSTEEM

De missie van FEVIA is de vertegenwoordiging, ondersteuning en ontwikkeling van een
duurzame Belgische voedingsindustrie door middel van haar inzet voor voortdurende
verbetering van de toestand op economisch, sociaal en milieuvlak ten voordele van
zowel de sector als van de maatschappij. Hiervoor onderneemt FEVIA acties op elk juridisch,
politiek of administratief niveau waar de belangen van de voedingsindustrie op het spel staan.
Als beroepsfederatie is FEVIA geroepen om bruggen te bouwen tussen de industriëlen van de
sector en de maatschappelijke omgeving waarin zij werken en om op die manier bij te dragen tot
een duurzaam voedingssysteem. Deze bijdrage gebeurt in alle transparantie en in permanente
dialoog met de betrokkenen.
De acties van FEVIA bestrijken drie prioritaire domeinen:
-

Arbeidsrelaties
FEVIA zet zich in om de arbeidsrelaties zodanig te sturen dat deze bijdragen tot de slagkracht
en de groei van de voedingsindustrie in België. De inzet betekent meer betrokkenheid van
de personen op de werkvloer, competitieve loonkosten, flexibiliteit en een doeltreffende
arbeidsmarkt.

-

Milieu
FEVIA richt haar actie op maatregelen die de ondernemingen helpen om hun milieu-impact te
verminderen van de sector en van haar producten met inbegrip van de verpakkingen.

-

Voedingsbeleid
FEVIA wenst een richtinggevende rol te spelen bij de ontwikkeling van een voedingsbeleid dat
beoogt om de eindverbruiker te verzekeren van een gevarieerd aanbod van levensmiddelen. In
dat kader zijn voedselveiligheid, kwaliteit en betaalbare prijzen belangrijke criteria. Een open
communicatie stelt de consument in staat om een bewuste keuze te maken.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften van haar leden en van de maatschappij,
ook naast deze prioritaire domeinen, onderneemt FEVIA bovendien acties op alle domeinen die
relevant zijn voor de ondernemingen van de voedingsindustrie. Het betreft o.a. energie, innovatie,
landbouwbeleid, de beschikbaarheid van grondstoffen, handelsrelaties in de keten, relaties met
het onderwijs, exportpromotie, economische ontwikkeling, prijsvorming van voedingsproducten en
consumptiegedrag van voedingsmiddelen.
FEVIA zet zich op al deze domeinen in voor de belangenverdediging van haar leden. Zij levert hen
bovendien dienstbetoon in de vorm van informatie en advies.
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FEVIA, FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie zijn bedrijvig:
- in tal van netwerken van bedrijven zoals de intersectorale werkgeversorganisaties (Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO), Union Wallonne des Entreprises (UWE), Vlaams netwerk van Ondernemingen (VOKA),
Kamer van Koophandel en Unie van Ondernemingen in Brussel (BECI) en de Europese Federatie van de Voedingsindustrie (FoodDrinkEurope);
- in een aantal advies- en overlegorganen (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), Conseil économique et
social de la Région wallonne (CESRW), Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), Raadgevend
Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling (FRDO);
- in verschillende organisaties die een band hebben met de voedingsindustrie (Initiatieven voor
Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV), Happy Body, Nubel, Fost Plus, Val-I-Pac, Valorfrit, Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une agriculture de
Qualité (APAQ-W), Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI);
- in verschillende werkgroepen opgericht door de overheid.
Om de prestaties van de voedingssector te verbeteren, hebben FEVIA, FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie tal van
richtlijnen in verschillende gebieden opgesteld. FEVIA voert regelmatig of laat regelmatig studies uitvoeren die als
basis dienen voor haar activiteiten en communicatie.
Dit duurzaamheidsverslag past in dat kader: een beter begrip, een betere verklaring, een betere analyse, om
naar een meer duurzame Belgische voedingsindustrie te evolueren.
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Dit rapport is de barometer van de prestaties van de voedingsindustrie betreffende duurzame ontwikkeling. Het
vestigt de aandacht op onze sterke en zwakke punten. Het toont ook de mogelijke ontwikkelingsassen voor een meer
duurzame voedingsindustrie in België.
De grootste uitdaging voor de hele planeet blijft echter om voldoende kwaliteitsvoeding te produceren om te kunnen
voldoen aan de behoeften van een snel toenemende bevolking, terwijl de hulpbronnen steeds beperkter worden. In
die context zijn de voorspellingen betreffende de evolutie van de grondstoffenprijzen en hun volatiliteit verontrustend.
Samen met alle schakels van de voedingsketen moeten wij daarvoor een oplossing vinden. Door middel van overleg
en dialoog is het onze opdracht om de beste strategieën te kiezen en deze ook te implementeren. We moeten
proberen om meer te produceren met minder grondstoffen. Nieuwe allianties moeten worden gesloten op alle
niveaus om een rechtvaardige prijs te garanderen. We zullen daaraan werken in het kader van het platform van de
agro-voedingsketen.
Ook de Belgische voedingsindustrie zal haar inspanningen en acties voortzetten, nl.:
- vrijwaring van de natuurlijke hulpbronnen door een toename van de inspanningen voor het rationeel gebruik van
energie en water en het voorkomen van verpakkingsafval;
- strijd tegen voedselverspilling en bevordering van het hergebruik van de stromen in de voedingscyclus door
middel van innovatie;
- betere bundeling van de acties die worden ondernomen door de verschillende schakels in de voedingsketen.
Die hoofdlijnen zijn terug te vinden in de missie van FEVIA zelf. Duurzame ontwikkeling zit de Federatie
Voedingsindustrie in de genen. En dat engagement moet worden omgezet in concrete acties.
Op basis van de vaststellingen van dit duurzaamheidsverslag, vragen de leden van FEVIA hun federatie om strategieën
en acties voort te zetten en, waar nodig, er nieuwe te ontwikkelen om deze uitdagingen aan te pakken. Het einddoel
is de ontwikkeling van de Belgische voedingsindustrie, samen en met de partners van de voedingsketen, naar een
meer duurzame systeem.

61

Referentietabel van het Global Reporting Initiative (GRI)

Referentietabel van het Global Reporting Initiative (GRI)
Deze tabel is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative versie 3 (G3) en het “Sector Supplement
voor de voedingsverwerkende industrie”. Op basis van het aantal volledig gerapporteerde indicatoren beantwoordt
dit rapport aan “toepassingsniveau C” van de GRI-richtlijnen. Meer informatie over de toepassingsniveaus en de G3richtlijnen is terug te vinden op www.globalreporting.org.
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