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Een jaar geleden las ik het volgende – wat uiteindelijk zou resulteren in mijn masterproef over 

voedselverspilling – in de krant: “De 51-jarige De Geynst uit Temse, die meer bekendheid geniet 

onder zijn bijnaam 'muffinman', werd vorig jaar veroordeeld tot zes maanden celstraf met uitstel 

voor diefstal. Hij had twee zakken muffins, waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden, 

uit een afvalcontainer bij een supermarkt gehaald”. (Olivier Scheir, 2012) Tot mijn verbazing 

stelde ik vast dat mensen gestraft kunnen worden wanneer ze voedsel uit de vuilnisbak halen om 

op te eten. Is het niet juist positief dat voedsel ‘gered’ wordt, in plaats van verspild te worden?  

Een paar dagen later kwam ik in een groepsdiscussie hierover in contact met anderen die voedsel 

uit vuilniscontainers halen, en zich op die manier van bijna al het nodige voedsel voorzien. 

Benieuwd of dit inderdaad zo was en niet werd overdreven ging ik eens mee dumpsterdiven: 

letterlijk in de vuilnisbak duiken om voedsel te verzamelen. Er bleek inderdaad enorm veel 

voedsel in de container te liggen, voedsel dat vaak perfect eetbaar is en waar je je inderdaad 

dagelijks mee kan voeden. Toen ik zag hoeveel voedsel er in één enkele container te vinden is en 

besefte dat dit ook het geval is voor vele containers in Vlaanderen, België, de EU, Amerika, … 

drong de omvang van het voedselverspillingsprobleem tot mij door. Het leek me onverantwoord 

voedsel te verspillen terwijl voeding zo essentieel is in ons leven en heel veel mensen lijden onder 

voedseltekorten. Vandaar de keuze voor het onderwerp van mijn masterproef: een manier om 

meer te weten te komen over het probleem, om mijn verontwaardiging te staven en te 

onderbouwen en om te onderzoeken wat er aan de voedselverspilling kan gedaan worden.  

 

Verschillende mensen hebben meegeholpen aan de verfijning van deze masterproef. Ik wil hen 

graag bedanken voor hun hulp, inzet en steun.  

Eerst een vooral wil ik prof. dr. Johan Braeckman, mijn promotor, bedanken voor de 

ondersteuning van mijn onderwerp, de bijsturingen, het nalezen en verbeteren. Ook mijn ouders 

wil ik danken voor hun steun, hulp in de zoektocht naar bronnenmateriaal en verbeterwerk. Ten 

slotte bedank ik Stefaan voor de lay-out van mijn masterproef. 
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Abstract: In deze masterproef onderzoek ik de omvang en oorzaken van voedselverspilling (1),             

waarom voedselverspilling onverantwoord is (2), en hoe het ingedijkt kan worden (3). Ik 

onderzoek eerst en vooral de omvang en oorzaken van voedselverspilling (1), omdat kennis 

hierover  noodzakelijk is om de problematiek  goed in te schatten. Als Moraalwetenschapper ben ik 

voornamelijk geïnteresseerd in de tweede dimensie: de onverantwoordheid van voedselverspilling 

(2). Na een analyse van de praktische nadelen van voedselverspilling (de waarde, het 

productieproces, en de bronnen voor de productie van voedsel gaan verloren), tracht ik aan de 

hand van een ethische analyse  aan te tonen dat voedselverspilling, in een kader van honger en 

milieudegradatie, immoreel is. We zijn vervreemd van de waarde van voedsel en de globale 

implicaties die voedselverspilling heeft. Voedsel is een banaal product geworden, terwijl voedsel 

met aandacht en zorgzaamheid moet worden behandeld. Ik eindig met een transitieverhaal en een 

positieve boodschap voor verandering (3). Ik spreek over noodzakelijke transities in de  

maatschappij :  zowel het economisch, politiek en voedselketensysteem, de cultuur, het individueel 

gedrag  en de verschillende stakeholders (overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijven en 

consumenten), spelen allen een rol in de verspilling en moeten veranderingen ondergaan om de 

voedselverspilling te reduceren. Reductiemaatregelen zijn noodzakelijk. Momenteel  is er op de 

aarde voldoende voedsel om de wereldbevolking te voeden (al lijden mensen door een oneerlijke 

voedselverdeling honger). Klimaatopwarming en overbevolking kunnen echter voor grotere 

voedseltekorten zorgen. Zelfs wanneer we dit kunnen opvangen door een stijgende 

voedselproductie, moeten we vanuit economische efficiëntie, duurzaamheid  en morele 

overwegingen  alles doen om voedselverspilling te reduceren.  

In het eerste hoofdstuk bespreek ik de omvang van de voedselverspilling. In het tweede hoofdstuk 

peil ik naar de oorzaken ervan. Vervolgens onderzoek ik of en waarom voedselverspilling  als 

(moreel) onverantwoord kan beschouwd worden. Ik bestudeer hierbij zowel de ‘praktische’ als 

morele eigenschappen van voedselverspilling. Bij de praktische analyse heb ik het over de 

intrinsieke waarde en het productieproces van voedsel, en de andere soorten verkwisting die 

samen met voedselverspilling optreden. In de morele analyse onderzoek ik eerst de perceptie van 

mensen over voedselverspilling en of ze hier een zeker moreel gevoel bij ervaren. Vervolgens licht 

ik de sociale dimensie van voedselverspilling toe: we gooien voedsel weg terwijl de 

voedselproductie en voedselverspilling bijdragen tot milieudegradatie en klimaatopwarming 

(milieuethiek), en mensen honger lijden (verdelings-/rechtvaardigheidsethiek). Tenslotte ga ik in 

op de voedselethiek en ontwikkel ik hierbinnen een ‘(anti-)voedselverspillingsethiek’.  
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Het volgende hoofdstuk gaat over de transitie naar een samenleving met minder voedselverspilling. Dit 

is geen vanzelfsprekend gegeven want voedselverspilling is verweven in de samenleving: je vindt het 

op alle niveaus terug, van het productieproces tot de consumptie en in alle lagen van de bevolking. 

Het laatste deel omvat een vooruitblik op de toekomst: zal onze voedselverspilling, net zoals de honger 

op de wereld, in de toekomst nog groter zijn?  

Ik baseer mijn analyse ten eerste op cijfer- en feitenmateriaal rond voedselverspilling, aan de 

hand van wetenschappelijke studies van Vlaanderen, de Europese Unie en de Verenigde Naties, 

zoals Voedselverlies in ketenperspectief, Preparatory study on food waste across EU 27 en Global 

Food Losses and Food Waste. Ik breng het verschillende feitenmateriaal rond voedselverspilling 

samen, en onderzoek op die manier de omvang, de oorzaken, en de preventiemogelijkheden. Voor 

de bredere dimensie van voedselverspilling – de gevolgen voor het klimaat en milieu, de analyse 

van voedselverspilling binnen een economisch kader, de verhouding tussen verspilling en honger, 

enzovoort – gebruik ik verschillende rapporten en boeken (al dan niet direct gelieerd aan 

voedselverspilling) die verder kijken dan louter het cijfermateriaal. De belangrijkste bijdragen 

vond ik in Waste. Uncovering the Global Food Scandal en Eating Planet - Nutrition Today: a 

Challenge for Mankind and for the Planet.   

Waar echter weinig tot geen bronnen over te vinden zijn, en waar ik met deze masterproef dan 

ook een bijdrage aan tracht te leveren, is een ‘voedselverspillingsethiek’. Om mijn 

voedselverspillingsethiek op te bouwen baseer ik mij eerst op teksten over de milieuethiek en 

verdelings-/rechtvaardigheidsethiek (waar ik voornamelijk de immoraliteit van honger 

bespreek). Aan de hand van ethische argumentaties van Amartya Sen, Immanuel Kant, Martha 

Nussbaum, … bouw ik de milieuethiek en verdelings-/rechtvaardigheidsethiek rond 

voedselverspilling op.  Voedselverspilling behoort echter tot de voedselethiek en heeft een 

afzonderlijke, specifieke analyse nodig: de voedselverspillingsethiek. Bij de 

voedselverspillingsethiek betrek ik teksten van onder andere Peter Venmans en Samuel Scheffler.  
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Eén van de belangrijkste studies over de globale voedselverspilling is Global Food Losses and Food 

Waste, van FAO, de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Voor het 

internationale congres Save Food! in 2011 liet FAO een studie uitvoeren over de grootte, de 

effecten, de oorzaken en de preventie van voedselverspilling. Volgens de studie wordt wereldwijd 

één derde van al het voedsel geproduceerd voor menselijke consumptie, verspild. Dit is ongeveer 

1,3 miljard ton per jaar.  

In landen met een gemiddeld en hoog inkomen wordt voedsel voornamelijk verspild in het 

consumptiestadium. In lage inkomenslanden vindt het voedselverlies vooral plaats in de vroege 

stadia van de voedselketen. In derdewereldlanden en ontwikkelingslanden zoals Sub-Sahara 

Afrika en Zuidoost Azië is er voornamelijk verspilling op het niveau van de productie. In 

ontwikkelingslanden komt meer dan 40% van de voedselverspilling voor juist na het oogsten en 

bij de verwerking, terwijl in geïndustrialiseerde landen meer dan 40% van de verliezen op het 

distributie en- consumptieniveau plaatsvindt. De voedselverspilling van de consumenten in de 

geïndustrialiseerde landen, namelijk 222 miljoen ton, is bijna even hoog als de totale netto 

voedselproductie (dus zonder nevenstromen) in Sub-Sahara Afrika: 230 miljoen ton. (Gustavsson 

e.a., 2011, p. 5) Wanneer de ontwikkeling van een land vergroot, schuift het verspillingprobleem 

in de voedselketen op in de richting van verspilling op het consumptieniveau. Bij landen die nu in 

volle ontwikkeling zijn, zoals China en Brazilië, zien we deze verschuiving gebeuren. (Institution 

of Mechanical Engineers, 2013, p. 2)  

Per capita wordt veel meer voedsel verspild in de geïndustrialiseerde landen. De oorzaken van 

voedselverspilling in de medium/hoge inkomenslanden zijn zoals eerder vermeld vooral 

gerelateerd aan het consumentengedrag, maar ook aan een gebrek aan coördinatie tussen de 

verschillende actoren in de voedselketen. Lage inkomenslanden hebben vooral te maken met 

financiële, technische en bestuurslimiteringen bij oogsttechnieken, opslag en koeling in moeilijk 

klimatologische omstandigheden, infrastructuur, verpakking en marktsystemen. (Gustavsson, 

Cederberg, Sonesson, Otterdijk, & Meybeck, 2011, p. v) 
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(Gustavsson e.a., 2011, p. 5) 

 

Bovenstaande grafiek weerspiegelt het voedselverlies en het afval voor de verschillende regio’s, 

in kg per jaar. Noord-Amerika, Oceanië en Europa verspillen in totaal het meeste voedsel. Noord-

Amerika zorgt voor de grootste verspilling op het consumentenniveau, en Zuid-Amerika is de 

grootste verspiller voor wat de productie en de handel betreft. FAO maakt hier het onderscheid 

tussen ‘voedselverlies’ en ‘voedselafval’. Bij beiden worden de nevenstromen1 niet meegerekend. 

Het voedselverlies omvat volgens FAO de verspilling in de productie en de voedingsindustrie. Het 

eten dat hier verspild wordt, vindt soms nog een nuttige bestemming zoals vergisting of voor 

gebruik als veevoer. Voedselafval wordt omschreven als de ‘echte verspilling’ bij de distributie en 

de consumptie, dus de voedselverliezen op het einde van de voedselketen.2 (Gustavsson e.a., 

2011, p. 2,5)  

In Europa en Noord-Amerika wordt ongeveer 280-300 kg per jaar, per capita verspild. In Sub-

Sahara Afrika en Zuid/Zuidoost Azië is dit 120-170 kg per jaar. In Europa en Noord-Amerika 

bedraagt het totaal aan voedsel dat per capita wordt geproduceerd 900 kg per jaar. In Sub-Sahara 

Afrika en Zuid/Zuidoost Azië bedraagt dit 460 kg per jaar. Bij beide blokken gaat dus één derde 

van al het voedsel dat geproduceerd wordt, verloren. Op globaal niveau is dit 30-50% van al het 

voedsel.(Institution of Mechanical Engineers, 2013, p. 2)  

                                                                    
1 Nevenstromen staan voor niet- eetbare biomassa. Deze massa komt vrij tijdens de productie of verwerking van 
voedselproducten of de consumptie ervan, voorbeelden hiervan zijn avocadopitten en sinaasappelschillen. In 3.1. ga ik 
hier bij de definitie van ‘voedselverspilling’ verder op in. 
2 In deze paper is de definitie van ‘voedselverspilling’ of ‘voedselverlies’ niet gebaseerd op het onderscheid tussen de 
verspilling in het begin of het einde van de keten. De verspilling over de hele keten wordt hier als ‘echte verspilling’ gezien. 
Ik maak wel een onderscheid met onvermijdbare verspilling, veroorzaakt door externe factoren zoals het weer. Niet enkel 
het voedsel dat in de productie en de voedingsindustrie verspild wordt, kan trouwens een nuttige bestemming krijgen. Bij 
de distributie en de consumptie kan het verspilde voedsel bijvoorbeeld vergist worden om alternatieve energiebronnen te 
bekomen of krijgt het voedsel een waardevolle bestemming in voedselbanken.  
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De Verenigde Staten zijn de grootste verspillers ter wereld. Over de hele keten zou 40 tot 50% van 

het geproduceerde voedsel verspild worden. Dit is zo’n 29 miljoen ton voedsel per jaar. Dit is 

meer dan de gemiddelde verspilling in de rest van de wereld (1/3 van de voedselproductie). In de 

VS belandt ook nog steeds veel afval op stortplaatsen. Dit is slecht voor het milieu omdat 

stortplaatsen voor de uitstoot van verschillende broeikasgassen zorgen. (Projectgroep Voeding, 

2011, p. 43) 

 

In Europa gooien we 89.000.000 ton voedsel per jaar weg. De nevenstromen zijn hier 

meegerekend. Merk wel op dat dit cijfers uit 2006 zijn. De voedselverspilling is de laatste jaren 

vermeerderd waardoor het totaal nog groter zal zijn. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 12) Bijna 

de helft van het fruit en groenten die in Europa geproduceerd worden, worden verspild. De 

verspilling bij groenten en fruit is dus nog hoger dan dat bij ander voedsel (één derde). Het 

grootste deel van de groenten en fruit wordt verspild in het productiestadium (20%), door 

ongedierte en beschadiging maar vooral door de hoge, hedendaagse kwaliteitseisen. De 

consument draagt ook voor een groot deel bij tot de verspilling. 54% van de groenten en fruit 

wordt geconsumeerd, en 13% weggegooid op het niveau van de huishoudens (de overige 13% 

gaat in andere schakels van de keten verloren). (Ysebaert, 2012) 

Volgens de studie Preparatory study on food waste across EU 27 zijn de consumenten zijn de 

grootste oorzaak van de voedselverspilling. Een consument in de EU zorgt voor 76 kg verspilling 

per jaar. De cijfers zijn volgens het rapport zelf echter niet altijd even robuust, waardoor het 

moeilijk is om te concluderen welke schakel van de keten in werkelijkheid voor de meeste 

verspilling zorgt. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 12) 
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Voedselverliezen en nevenstromen EU (2006)3 

 

(Bio Intelligence Service, 2010, p. 63) 
 
 

De voedselverspilling verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat. Als we kijken naar de totale 

voedselverspilling per land zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland de grootste 

verspillers. Bij de verspilling per capita in een bepaald land zijn dit echter Nederland, België en 

Cyprus. De verspilling in de eerste grafiek wordt mede bepaald door de grootte van het land. Om 

een correct beeld te krijgen op de grootste verspillers in de EU kijken we het best naar de tweede 

grafiek, namelijk de verspilling per capita (per jaar) in een bepaald land. België is de tweede 

grootste verspiller van de hele Europese Unie. 

 

                                                                    
3 De landbouw is niet in kaart gebracht, waardoor de percentages voor de andere schakels hoger worden (OVAM, 2012, p. 
26).  

Voedselverspilling EU 

Industrie 

Huishoudens 

Groothandel/
kleinhandel 

Voedings-   
diensten 

 Ton / jaar 

 

% 

Industrie 34.755.711 39% 

 Huishoudens 37.701.761 42% 

 Groothandel/kleinhandel 4.433.331 5% 

 Voedingsdiensten 12.263.210 14% 

 Totaal 89.154.013  
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Volgens OVAM, de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij, bedraagt de totale Vlaamse 

voedselverspilling tussen de 1.936.000 - 2.290.000, dus gemiddeld 2.000.000 ton. (OVAM, 2012, 

p. 29) De nevenstromen zijn hier ook meegerekend. Indien je omrekent hoeveel publieke 

zwembaden we met dit voedsel kunnen vullen, komen we aan 8000 zwembaden vol voedsel!  

 

(Y., 2012, p. 47) 
 
 

In Vlaanderen vindt de grootste verspilling plaats tijdens de productie: de primaire sector en de 

voedingsindustrie. De huishoudens hebben ook een groot aandeel in de voedselverspilling. 4 

Volgens een studie van de Europese Commissie, Preparatory Study on Food Waste across EU 27, 

verspillen we over heel België 4.192.000 ton voedsel (en nevenstromen). Dit zijn cijfers uit 2006.  

 Productie5 

(=voedingsindustrie) 

Distributie Voedingsdiensten Huishoudens Andere 

sectoren 

Totaal 

België 2.311.847 93.417 287.147 934.760 945.000 3.627.171 

 

                                                                    
4 Zie 1 bijlage voor grafiek 
5 De voedselverspilling in de landbouw of primaire sector is in deze studie niet opgenomen, waardoor de andere cijfers 
vertekend kunnen zijn. 
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In dit hoofdstuk bespreek ik de verschillende ‘praktische’  oorzaken van voedselverspilling. In 

6.2.1. worden de culturele oorzaken behandeld. Door de oorzaken van voedselverspilling schakel 

per schakel te analyseren, krijgen we een beter inzicht in het probleem: waar de verspilling zich 

voornamelijk voordoet, hoe de verspilling zich per schakel manifesteert, wat de achterliggende 

dynamieken zijn, … 

Voedselverspilling komt voor in alle schakels van onze voedselketen: de primaire sector, de 

voedingsindustrie, de distributie, de voedingsdiensten en tenslotte de huishoudens. Verspilling 

kan veroorzaakt worden door technische tekortkomingen, menselijke fouten, nalatigheid, … 

Omdat de schakels onderling vaak niet genoeg op elkaar afgestemd zijn, leidt dit tot fouten, met 

voedselverspilling als gevolg. Het gebeurt bijvoorbeeld dikwijls dat de producent een levering 

klaar heeft, maar dat door logistieke fouten de levering te laat wordt opgehaald. Dit leidt tot een 

hoge voorraadkost voor de producent en het product kan minder lang aangeboden worden aan de 

consument, aangezien de houdbaarheid ondertussen al verminderd is. (OVAM, 2012, p. 21) De 

volledige voedselketen moet aangepakt worden, en de verschillende schakels in de keten kunnen 

elkaar ondersteunen in het reduceren van de verspilling. Vandaar dat ik de term 

‘voedselketensysteem’ hanteer.   

Zoals reeds vermeld wordt in landen met een medium en hoog inkomen voornamelijk voedsel 

verspild in het consumptiestadium. In lage inkomenslanden vindt het voedselverlies vooral plaats 

in de vroege stadia van de voedselketen: de productie en de voedingsindustrie. Ik ga vooral in op 

de verspilling in het Westen.  

 

Alvorens in te gaan op de hoeveelheid voedsel die in de verschillende ketens wordt verspild en 

wat daar de oorzaken van zijn, is het belangrijk te definiëren wat ‘voedselverspilling’ of 

‘voedselverlies’ eigenlijk betekent. Ik gebruik de term voedselverspilling/-verlies hier, net zoals 
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de werkdefinitie van de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies- en Verspilling6, als: ‘elke 

reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel dat in de voedselketen, van oogst 

tot en met consumptie, plaatsvindt.’ (OVAM, 2012, p. 23)  

Er bestaat bij voedselverspilling een onderscheid tussen eetbare biomassa en niet-eetbare 

biomassa. Eetbare biomassa slaat op voedselproducten of -grondstoffen die  bestemd zijn voor de 

menselijke voedselconsumptie: bijvoorbeeld aardappelen of aardbeien. De hierboven 

aangehaalde definitie van voedselverspilling heeft betrekking op eetbare biomassa. Niet- eetbare 

biomassa komt vrij tijdens de productie, verwerking of consumptie van voedselproducten: 

bijvoorbeeld avocadopitten en sinaasappelschillen. Deze niet-eetbare biomassa wordt ook wel 

nevenstromen genoemd. (OVAM, 2012, p. 24) Nevenstromen, zoals rijststro, kunnen nog steeds 

een bepaalde waarde hebben: op de Filippijnen wordt rijststro niet weggegooid maar gebruikt 

voor de teelt van paddenstoelen, voor de vulling van beddengoed en voor verwarming. (Louise O.  

Fresco, 2012, p. 370) 

  

 

Voedselverspilling (of voedselverlies) heeft hier dus enkel betrekking op eetbare biomassa. Soms 

worden bepaalde producten echter zowel als eetbaar en als niet eetbaar beschouwd. Er is sprake 

van een grijze zone: de zogenaamde niet-eetbare biomassa kan soms wel gebruikt worden voor 

menselijke consumptie. Schillen van citroenschilfers worden vaak gebruikt in desserts, en 

aardappelen kunnen met hun schil opgegeten worden. Broodkorsten worden soms als afval 

gezien, terwijl het weggooien ervan eigenlijk verspilling is. Wat wel of niet eetbaar is, kan 

verschillen van cultuur tot cultuur. Deze nuanceringen in de definitie van ‘voedselverspilling’ zijn 

van belang voor de becijfering van de voedselverspilling. Er moet eerst een definitie zijn van wat 

al dan niet tot eetbare biomassa behoort voor men kan onderzoeken hoeveel voedsel mensen 

weggooien. Om te bepalen wat beschouwd wordt als voedsel, wordt daarom eerst nagegaan wat 

in een bepaald land doorgaans als voedsel wordt geconsumeerd. (OVAM, 2012, p. 23) 

                                                                    
6 “In april 2011 zag binnen de Vlaamse overheid de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies (IWV) het levenslicht, 
die de werkzaamheden rond voedselverlies van de verschillende beleidsdomeinen coördineert en afstemt. Het 
Departement Landbouw en Visserij heeft het voorzitterschap. In een eerste fase heeft de werkgroep zich gericht op het 
opbouwen van kennis en overleg met beleidsmakers, overheidsinstellingen, onderzoekers, ketenactoren en stakeholders. 
Vanuit deze basis worden verdere activiteiten gepland en wordt er beleid ontwikkeld. Ondertussen neemt ook de keten en 
maatschappelijke stakeholders hun verantwoordelijkheid.” (“Interdepartementale werkgroep voedselverlies en -
verspilling van start | LV-site | Internet van de Vlaamse overheid”, z.d.) 
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De studie van OVAM, Voedselverlies in ketenperspectief, onderstreept het belang van een 

eenduidige becijfering. (OVAM, 2012, pp. 25–28). In Europa worden de cijfers momenteel anders 

berekend dan op globaal niveau. De FAO baseert de studie over voedselverspilling in Global Food 

Losses and Food Waste op een definitie van voedselverspilling waar de nevenstromen niet worden 

meegerekend. (Gustavsson e.a., 2011) In de studie over de EU, Preparatory Study on Food Waste 

across EU 27, worden zowel voedselverlies als nevenstromen meegerekend. (Bio Intelligence 

Service, 2010) Dit heeft belangrijke gevolgen op het eindtotaal. Doordat de nevenstromen 

meegerekend worden, geven de cijfers grotere voedselverspillingpercentages aan dan dit in de 

werkelijkheid het geval is. (OVAM, 2012, p. 26).  

Bijkomende soorten verspilling (van water, energie, financiële middelen) kunnen ook een rol 

spelen in de kwantificering en becijfering van het voedselverlies. Meestal wordt het verspilde 

voedsel uitgedrukt in gewicht of als percentage van de totale productie. De voedingswaarde die 

verloren gaat, de economische waarde en de te vermijden milieu-impact (bijvoorbeeld inzake 

waterverbruik) zouden evengoed een maatstaf kunnen zijn. Er kan een groot verschil in 

becijfering zijn indien er gewerkt wordt met andere meetmethoden of maatstaven. Dit wordt 

duidelijk wanneer we de milieudruk opnemen in de becijfering. Per extra schakel in de keten 

worden meer hulpbronnen aangesproken dan in de vorige schakels, waardoor de milieudruk bij 

elke volgende schakel in de keten hoger wordt. Indien de consument een kilogram verwerkt 

voedsel weggooit, is de druk op het milieu nog groter dan als dit op het niveau van de landbouw 

gebeurt. (OVAM, 2012, p. 11) Het totale cijfer bij een studie waar de milieudruk is opgenomen, zal 

veel hoger zijn dan bij een studie waar dit niet is gebeurd. 

Het is belangrijk dat er een uniforme definitie en methodologie voor voedselbecijfering gebruikt 

wordt zodat de cijfers op een coherente manier vergeleken kunnen worden. Volgens de studie van 

OVAM is een Europese aanpak hierbij noodzakelijk. (OVAM, 2012, p. 28) Ook op globaal niveau 

zou er eigenlijk een uniforme definitie en berekening moeten gebruikt worden, indien we de 

echte omvang van de voedselverspilling willen kennen. Er worden nu reeds maatregelen 

genomen om zo’n uniforme definitie op te stellen. OVAM, het Departement Landbouw en Visserij 

en het Departement Leefmilieu, Natuur en Milieu hebben het initiatief genomen voor een 

uniforme becijfering van voedselverspilling op Europees niveau, in overleg met Eurostat (het 

bureau statistiek van de Europese unie). OVAM zal in samenwerking met Eurostat verder werken 

om de dataverzameling van voedselverlies efficiënter te laten verlopen. Er gaat een pilootproject 

van start dat in 2013 nieuwe cijfers moet opleveren. Eén van de belangrijkste agendapunten is het 

opstellen van een uniforme definitie. (OVAM, 2012, p. 28) 

 

De exacte oorzaken en grootte van voedselverspilling variëren over de hele wereld. 

Voedselverspilling wordt beïnvloed door keuzes en patronen voor gewasproductie, interne 
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infrastructuur en capaciteit, afzetketens, distributiekanalen, koopgedrag van consumenten en 

voedingsgewoonten. Voorgaande zaken zijn afhankelijk van specifieke omstandigheden en de 

plaatselijke situatie in een bepaald land. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 1) De oorzaken van 

voedselverspilling verschillen ook per schakel in de keten, net zoals de grootte ervan. Om de 

grootte per schakel te onderzoeken zullen vooral de cijfers van België en de EU gebruikt worden. 

Er is op globaal niveau weinig cijfermateriaal beschikbaar over de verspilling per schakel.   

 

De voedselverspilling in de primaire sector verschilt per productietak. In de akkerbouw en 

fruitteelt gaat vooral voedsel verloren door weeromstandigheden, onkruid, ziekten en plagen. 

Hier doen zich de meeste verliezen voor. De dierlijke productie is eerder gevoelig voor ziekten, 

maar bijna niet voor weersomstandigheden. In Vlaanderen7  situeren de grootste verliezen zich in 

de veehouderij (86.458 ton), door de uitval of sterfte van vee. De akkerbouw kent een verlies van 

ongeveer 401.100 ton voor granen, aardappelen en suikerbieten samen. Het grootste deel van het 

verlies situeert zich hier bij de aardappelen (rooi-, sorteer-, en bewaarverlies): rond de 388.518 

ton. (OVAM, 2012, pp. 31–32) 

In de primaire sector is de verspilling vaak te wijten aan externe factoren, die soms niet vermeden 

kunnen worden. Doordat de voedselproductie zo onderhevig kan zijn aan externe factoren, zoals 

het weer, is de voedselproductie vaak heel onvoorspelbaar. Je weet niet op voorhand of je 

voldoende of juist te veel voedsel zal produceren en je kan de voedselproductie niet op tijd 

aanpassen. In geïndustrialiseerde landen is de productie bijvoorbeeld vaak hoger dan de vraag. 

Boeren produceren soms meer dan nodig om te anticiperen op onvoorzienbare 

weersomstandigheden of pesten. Het nadelige weer en de pesten blijven vaak uit. Bijgevolg is er 

een groot overschot dat niet verkocht geraakt. De verspilling die hieruit voortvloeit kan soms 

voorkomen worden door het overschot aan gewassen te gebruiken in de verwerkingsindustrie of 

voor veevoeder. De boeren lijden op die manier regelmatig verlies omdat de som geld die ze voor 

hun gewassen krijgen lager is in de verwerkingsindustrie dan in de distributiesector; de 

producten in de eerstgenoemde sector zijn goedkoper. De meeste overschotten worden vaak 

helemaal niet gebruikt of hergebruikt. Voedsel gewoon weggooien is immers goedkoper. Dit 

wordt verder besproken in 6.1.1.. Er kunnen bovendien verliezen optreden door te vroegtijdig te 

oogsten. Dit gebeurt voornamelijk in ontwikkelingslanden. Arme boeren oogsten hun gewassen 

soms te vroeg door voedseltekorten of nood aan cash geld. Een groot deel van de gewassen gaat 

dan teloor omdat het niet geschikt is voor consumptie. In ontwikkelingslanden is er daar bovenop 

ook een slechte opslagfaciliteit en infrastructuur, waardoor verse producten zoals fruit, groenten, 

vlees en vis in het hete klimaat vlug bederven. (Gustavsson e.a., 2011, p. 10) Slechte opslag leidt 

bijvoorbeeld tot voedselvergiftiging door aflatoxine. Dit is een giftige zwam die zich ontwikkelt op 

                                                                    
7 In bijlage 2 vindt u de cijfers voor de verspilling in de (sub)sectoren in Vlaanderen. 
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beschimmeld eten. Aflatoxine leidt tot leverkanker, dwerggroei en andere 

gezondheidsproblemen. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 16) 

 Er vindt in ontwikkelingslanden (waar het merendeel van de wereldvoedselproductie 

plaatsvindt) dus veel verspilling na de oogst plaats, meer dan in ontwikkelingslanden. Tristam 

Stuart, de auteur van Waste. Uncovering the Global Food Scandal, bekritiseert het gebrek aan 

aandacht hiervoor. Er wordt niet genoeg gedaan om de verspilling te reduceren, ondanks dat dit 

in 1974 door de World Food Conference als prioriteit werd gesteld, en dat een VN-resolutie in 

1975 opriep voor een reductie van 50% over de volgende tien jaar. Hier is echter nog niet veel 

van terecht gekomen. Buitenlandse hulp om de landbouw in de ontwikkelingslanden te 

verbeteren is wereldwijd gedaald van 20% in 1980 tot 3 of 4 % vanaf 2007. De verspilling na de 

oogst is nog steeds heel groot. In Brazilië of Bangladesh lopen de verliezen op tot 20 en 22%. Als 

lage inkomenslanden ongeveer 15% van hun graan verliezen, loopt dit op tot 150 miljoen ton 

graan per jaar. Volgens Stuart: “That is six times the amount that FAO says would  be needed to 

satisfy all the hungry people of the World. And yet experts suggest that it should be possible to 

bring developing world post-harvest losses of cereals and tubes down to just 4 percent.” (Stuart, 

2009, pp. 157–159) 

Vraag en aanbod zijn erg moeilijk op elkaar af te stellen. Hierdoor schieten de prijzen de lucht in 

of gaan pijlsnel omlaag. Dit terwijl voedsel heel prijsinelastisch is: te hoge of te lage voedselprijzen 

leiden tot verspilling. Wanneer de oogsten te klein zijn, stijgen de prijzen. Bij te hoge prijzen 

geraken de producten niet gemakkelijk verkocht aan de andere sectoren, zoals de 

voedingsindustrie, en worden ze weggegooid. Bij te grote oogsten is er sprake van overproductie 

en dan zakken de prijzen. Ondanks de lage prijzen kan men het voedsel niet altijd kwijt geraken. 

Verspilling kan soms toch vermeden worden via de mondiale handel. Indien producten niet 

verkocht geraken, zijn er alternatieve afzetmogelijkheden en indien er tekorten zijn, kan er 

ingevoerd worden uit andere landen. Een gemondialiseerde handel kan echter tot nóg grotere 

prijsschommelingen leiden. Dit gebeurt wanneer de oogsten in landen van waaruit traditioneel 

geïmporteerd wordt niet beschikbaar zijn op het verwachte moment. Dit was bijvoorbeeld het 

geval in 2011, toen de Spaanse tomaten heel laat rijp waren, terwijl de Vlaamse tomaten juist 

vroeg rijp waren. Hierdoor ontstond een overaanbod en surplus omdat ze ongeveer op hetzelfde 

moment op de markt belandden. (OVAM, 2012, p. 42) 
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“Surplus Tomatoes dumped on farmland in Tenerife” (Stuart, 2009, p. 170) 
 
 

 

“Surplus Oranges in California, USA” (Stuart, 2009, p. 170) 

 

Voedselverspilling is niet altijd te wijten aan externe factoren. Onder andere in de visserij zijn we 

duidelijk zelf verantwoordelijk voor verspilling. Wanneer we met grote netten de zee leegroven, 

gooien we de vissen die we niet nodig hebben of die gewond zijn terug in de zee. Vaak sterven ze 

aan de verwondingen die ze door de visvangst hebben opgelopen. De vissen gaan dus voor niets 

verloren terwijl ze perfect eetbaar zijn. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 15) Bij de 

Vlaamse visserij gaat 25% van de totale verspilling van vis verloren door  ‘teruggooi’. (OVAM, 

2012, p. 32) 

Ook door onze veel te strenge eisen voor wat de vorm, de kwaliteit en de esthetische 

eigenschappen van voedsel betreft, wordt veel verspild. Deze eisen worden onder meer bepaald 
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door de Europese wetgeving. Voor bijvoorbeeld appels, citrusvruchten, salade, tomaten, … gelden 

specifieke normen voor de vorm, de kleur etc. (OVAM, 2012, p. 42) Globaal zorgen deze vereisten 

voor 1,6 miljoen ton voedselverspilling per jaar. (Institution of Mechanical Engineers, 2013, p. 3) 

Bijna 30% van de groenteteelt in het Verenigd Koninkrijk blijft hierdoor op het veld liggen. Bij 

aardappelen wordt 40 tot 50% uitgesorteerd, omdat ze niet de goede vorm hebben of te klein of 

te groot zijn. Bij tomaten worden de kleuren via een computer gecheckt. Als de kleur niet voldoet, 

worden ze weggegooid. (Thurn, 2010) 

 

“Thousands of imperfect bananas lie in a drainage ditch, dumped by United Fruit. Rio Estrella, Costa Rica” (Stuart, 2009, p. 
170) 
 

De mens kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor verschillende productiefouten, waardoor 

het voedsel niet meer geschikt is voor menselijke consumptie: bijvoorbeeld besmet water, 

onveilig gebruik van pesticiden, residuen van diergeneesmiddelen in het voedsel, … (Gustavsson 

e.a., 2011, p. 10) Een voorbeeld van zo’n (doelbewuste) productiefout, die zowel betrekking heeft 

op de primaire sector als op de voedingsindustrie, is het ‘paardenvleesschandaal’ dat de laatste 

maanden voor veel heisa in Europa zorgde. Producten op basis van rundvlees bleken in de plaats 

daarvan paardenvlees te bevatten. Toen dit aan het licht kwam, mochten de producten niet meer 

verkocht worden, terwijl ze nog perfect eetbaar waren. In sommige landen zoals Finland mochten 
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de producenten kant-en-klare maaltijden met paardenvlees wegschenken aan een goed doel. In 

ons land moesten we echter alles weggooien “al zouden de Belgische voedselbanken de kant-en-

klare maaltijden die paardenvlees bevatten graag onder behoeftige mensen verdelen.” De 

maaltijden met paardenvlees werden niet vrijgegeven omdat er eerst een gerechtelijk onderzoek 

moest gebeuren, om vast te stellen of het vlees gefraudeerd was. (Maxie Eckert, 2013) Een 

gerechtelijk onderzoek duurt echter dermate lang dat het vlees, indien het toch verkocht zou 

mogen worden, al lang slecht geworden zou zijn.   

 

Alvorens de verspilling in de voedingsindustrie te bespreken wil ik eerst op het volgende wijzen: 

ook tussen de primaire sector en de voedingsindustrie kan er verspilling optreden, namelijk bij de 

behandeling na de oogst en de opslag van het voedsel. Bij elke overgang tussen sectoren is er een 

risico: tijdens het transport kan voedsel beschadigd geraken, het kan door onderkoeling 

oneetbaar worden, …  (Gustavsson e.a., 2011, p. 2) Doordat we in ontwikkelde landen ons voedsel 

koelen of invriezen in plaats van het in te blikken en te drogen, is het vaak moeilijk om het 

transport tussen de verschillende schakels in de keten optimaal te laten verlopen. Een aangepaste 

infrastructuur en constante koeling zijn vereist, en het is niet altijd vanzelfsprekend om daarin te 

voorzien. (Institution of Mechanical Engineers, 2013, p. 17) 

In de voedingsindustrie worden grondstoffen tot afgewerkte producten verwerkt. De drie 

belangrijkste productiestromen zijn bodemverbeteraars (materialen die kunnen gebruikt worden 

om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen), alles wat bestemd is voor veevoeder en alle 

producten voor menselijke consumptie. Net zoals in de primaire sector is het moeilijk de 

voedselverspilling onder één en dezelfde noemer te plaatsen. De producten op dit niveau 

verschillen sterk van elkaar in de stappen die ze doorlopen. Bij de verwerking moeten bepaalde 

producten een langere behandeling ondergaan dan andere: uien drogen duurt minder lang dan 

kant-en-klare maaltijden te bereiden. Uien drogen behoort tot de primaire verwerking, kant-en-

klare maaltijden bereiden tot de secundaire. Tijdens de primaire verwerking worden producten 

voor de eerste maal verwerkt (bijvoorbeeld suiker), tijdens de secundaire verwerking worden de 

producten verwerkt tot samengestelde producten (bijvoorbeeld koekjes). (OVAM, 2012, p. 43) 

Producten zoals koekjes en maaltijden worden ook wel afgewerkte producten genoemd. In 4.3. 

zullen we zien dat afgewerkte producten een lang productieproces doorlopen. Samen met de 

verspilling van de afgewerkte producten wordt dus ook het volledige productieproces uit de 

voedingsindustrie verspild. 

In de volgende grafiek zien we welke landen in Europa in de voedingsindustrie het meeste 

verspillen. Estland staat op de eerste plaats, België op de achtste. België doet het in deze sector 

dus iets beter dan de andere landen, maar wanneer we de verspilling in de volledige voedselketen 

meerekenen, is België één van de grootste verspillers. 
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(Bio Intelligence Service, 2010, p. 65) 
 
 

In de voedingsindustrie wordt heel veel voedsel verspild omdat er vaak meer voedsel wordt 

geproduceerd en verwerkt dan de supermarkten uiteindelijk opkopen. De verspilling van 

voorgemaakte maaltijden of sandwiches kan zo oplopen tot 56% van de totale output. De manier 

waarop supermarkten en toeleveringsbedrijven handel drijven is dus heel inefficiënt. Fabrikanten 

in de voedselindustrie hebben vaak maar twee of drie klanten. Ze zijn enorm afhankelijk van die 

klanten. Supermarkten daarentegen hebben keuze uit veel leveringsbedrijven. Ze kunnen 

gemakkelijk veranderen van toeleverancier. De supermarkten bevinden zich dus in een 

voordelige positie. Hierdoor kunnen de supermarkten contracten opstellen en afspraken maken 

die in hun voordeel liggen,  en schuiven ze de voedselverliezen af op de voedselindustrie. 

Uiteindelijk wordt ook een deel van de verspillingkost aangerekend aan de consumenten, via 

hogere voedselprijzen (de kost voor het milieu daarentegen is ‘gratis’, hier betaald niemand voor). 

Supermarkten kunnen op die manier flexibeler zijn in hun deals, ze voelen de kost van de 

voedselverliezen toch niet. Leveranciers moeten zich aanpassen aan de supermarkten omdat ze 

anders hun klant kwijtspelen. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld een bestelling van 10000 

sandwiches maken, en  zich een week later bedenken omdat de broodjes toch niet zo goed de deur 

uit gaan. De leveranciers kunnen de overproductie niet vermijden, omdat ze volgens afspraak het 

gevraagde aantal moeten produceren. Indien ze hier niet in slagen zal de supermarkt in het 

vervolg misschien samenwerken met een ander bedrijf.  De overschotten kunnen ook moeilijk 

verkocht worden aan een andere supermarkt, omdat er ondertussen al wat tijd verstreken is en 

supermarkten alleen producten met een zo lang mogelijke houdbaarheid willen opkopen. 

(Tristam Stuart, 2009, pp. 47–49) 
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Wanneer er verspilling in de voedingsindustrie optreedt, is dit ook hier, net zoals in de primaire 

sector, vaak te wijten aan esthetische vereisten. Bij het sorteren van gewassen wordt nog eens 

extra nagegaan of al het voedsel er wel ‘perfect’ uitziet. Er kunnen zich bovendien technologische 

problemen voordoen, waardoor er toch voedsel verloren gaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 

tijdens het wassen, pellen, snijden, koken, inpakken, etc. van de producten. Door een 

instellingsfout kunnen de groenten aan een te hoge of te lage temperatuur gekookt worden, het 

voedsel kan verkeerd ingepakt worden, … Het loont vaak niet de moeite om de fouten te 

herstellen. Het kost te veel geld en tijd om bijvoorbeeld elk product afzonderlijk opnieuw uit te 

pakken om het dan weer in te pakken. (Gustavsson e.a., 2011, p. 2)  

Voedselverspilling treedt dus ook op wanneer de productie niet helemaal is geoptimaliseerd. Dit 

is vooral het geval in ontwikkelingslanden. (Gustavsson e.a., 2011, p. 13) In geïndustrialiseerde 

landen is de kans het grootst bij kleine en middelgrote ondernemingen omdat die over minder 

kapitaal beschikken dan grote ondernemingen om verliezen van grondstoffen en energie te 

beperken. Daarnaast gebeuren frequent fouten bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Bij 

nieuwe producten staat vaak niet alles onmiddellijk op punt, ze ondergaan eerst een periode van 

‘trial and error’ waardoor er ook verspilling optreedt. (OVAM, 2012, p. 43) 

De volgende tabel toont aan bij welke producten in de voedselindustrie van de EU het meeste 

verlies wordt gemaakt.8 Inzicht verkrijgen in de omvangrijkste verliesposten is belangrijk om te 

beslissen welke sectoren het eerst aan strengere controles onderworpen moeten worden.  

 

(Bio Intelligence Service, 2010, p. 49) 

                                                                    
8 De tabel weerspiegelt zowel voedselverspilling als nevenstromen. Hierdoor kunnen we niet goed inschatten hoeveel 
voedsel er daadwerkelijk verspild wordt. 

 



|  
 

 

In het distributiestadium worden de voedselproducten via winkels verkocht. Het voedselverlies of 

de voedselverspilling bestaat hier voornamelijk uit afgewerkte producten (en 

verpakkingsmateriaal). Het verlies in de waarde van het voedsel en het financiële verlies zijn hier 

dan ook groter dan in andere stadia. (OVAM, 2012, p. 36). Een supermarkt zou gemiddeld 500 tot 

600 ton voedsel per jaar verspillen. Volgens Tristam Stuart zijn de cijfers voor de 

voedselverspilling in supermarkten echter veel hoger dan de cijfers die nu bekend zijn. De 

supermarkten kiezen wat ze publiceren, en we kunnen hun data niet gemakkelijk controleren. 

(Stuart, 2009, p. 26)  

De verspilling in de distributiesector in ontwikkelingslanden verloopt anders dan in ontwikkelde 

landen. In ontwikkelingslanden is er voornamelijk door ontoereikende marktsystemen 

verspilling. Groothandel- en kleinhandelsmarkten zijn beperkt in omvang, overvol, onhygiënisch 

en hebben geen koelingssysteem. (Gustavsson e.a., 2011, p. 13). Het voedsel bederft heel snel. In 

ontwikkelde landen is het hoofdprobleem dat het voedsel niet verkocht geraakt. De voorraden 

zijn vaak veel te groot. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 10) De oorzaak hiervoor is te vinden in 

het feit dat groot- en kleinhandels niet genoeg inspelen op de vraag van de consument. 

Supermarkten kunnen de verkoop niet goed voorspellen, wat tot overschotten leidt. Een andere 

oorzaak is het mechanisme van ‘schapbeschikbaarheid’. Dit houdt in dat producten steeds in 

overvloed aan de consument gepresenteerd worden, zelfs indien hierdoor overschotten ontstaan. 

(OVAM, 2012, p. 43) Brood wordt in grootwarenhuizen vaak tot sluitingstijd in al zijn variëteiten 

aangeboden, zelfs indien dit betekent dat alles een half uur later moet worden weggegooid. Op die 

manier gaat er elke dag 20% van het volledige broodaanbod verloren. In de Europese Unie 

liquideren we elk jaar 3 miljoen ton brood. Deze hoeveelheid volstaat om heel Spanje van brood te 

voorzien. (Thurn, 2010) Indien bepaalde producten onvoldoende beschikbaar zijn, leidt dit tot 

omzetverlies. Dit omdat er te weinig verkocht wordt of omdat consumenten verhuizen naar een 

winkel die wel een heel ruim aanbod heeft. Wanneer de verkoopprijs twee maal zo groot is als de 

aankoopprijs, is het winstgevender overschotten te hebben dan de verkoop van producten mis te 

lopen. (Stuart, 2009, pp. 27–28) 

In de distributiesector gelden ook strenge esthetische eigenschappen, die voor nog grotere 

verspilling in de voedingsindustrie zorgen. Komkommers die krom zijn en zo niet in de bakken 

van de supermarkt passen, worden niet aangekocht. Een ander voorbeeld: Marks en Spencer 

vereist dat hun broodleverancier vier sneetjes van elk brood weg gooit (de korst en de eerste 

snede aan elke kant). Hierdoor belanden elke dag 13.000 sneetjes vers brood in de vuilbak. 
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(Stuart, 2009, p. 170) 

 

Het is soms moeilijk om na te gaan wie verantwoordelijk is voor de verspilling in de 

distributieketen: de distributeurs of de consument. Wanneer de distributeur steeds volle 

schappen wil aanbieden om zoveel mogelijk te verkopen, is hijzelf verantwoordelijk voor de 

verspilling, maar als de consumenten wegblijven uit de winkel omdat er soms te weinig 

producten zijn, speelt ook de consument hier een rol in. Het feit dat de houdbaarheidsdata van de 

producten steeds weer overschreden worden voor ze verkocht worden, kan het gevolg zijn van te 

grote voorraden. Maar ook de keuze van consumenten voor de meest verse producten draagt bij 

tot de verspilling: producten die dicht bij de THT of TGT-datum (de houdbaarheids- of 

gebruiksdatum) liggen worden niet meegenomen. Appels met plekjes of sla met een verlept 

blaadje blijven in de rekken liggen. Vaak worden producten achteraan uit de rekken genomen 

omdat die langer houdbaar zijn. Hierdoor blijft het voedsel met een vroegere THT-datum liggen 

en heeft het meer kans om in de vuilnisbak te belanden. Uit onderzoek in België en de EU blijkt 

dat consumenten eigenlijk niet goed weten wat de THT of TGT-datum nu eigenlijk betekent. Soms 

consumeert men voedingsmiddelen na de TGT-datum of voedsel wordt soms direct weggegooid 

als de THT-datum nadert.  

Om gezondheidsrisico’s en voedselverspilling tegen te gaan moet de consument er zich bewust 

van zijn dat de TGT-datum enkel geldt voor producten die snel bederven en gevaarlijk voor de 

gezondheid kunnen zijn als ze over datum gegeten worden. Bij het verstrijken van de TGT-datum 

gooit men het product best onmiddellijk weg.  

De THT-datum beschrijft tot wanneer de kwaliteit van het product gegarandeerd is. Wanneer de 

THT-datum overschreden is, zou het kunnen dat bijvoorbeeld de kleur of de structuur van het 

product veranderen: chocolade wordt witter of toastjes worden slap. Het voedsel is echter 
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meestal wel nog eetbaar. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 8) De THT-datum zegt meer iets over de 

‘sensorische eigenschappen’ van een product. Producten waarvan de THT-datum nog niet lang 

overschreden is, mogen trouwens nog steeds verkocht worden (op eigen verantwoordelijkheid 

van de verkoper). Bij producten die zonder koeling houdbaar blijven, zoals conserven en pasta, is 

er eigenlijk geen sprake van microbiologische risico’s. Bij verse groenten en fruit is er pas sprake 

van een risico indien er duidelijke rotte plekken zijn. Niettemin worden in de praktijk de 

producten met een verstreken datum of met een plekje, in het geval van fruit en groenten, uit de 

rekken gehaald omdat de consument ze toch laat liggen. (OVAM, 2012, p. 46)  

Hier komt nog bij dat de THT- en TGT data vaak veel te vroeg vallen. Ik heb wel vaker een potje 

room in het eten verwerkt dat al een maand ‘over tijd’ was. In de supermarkten doen ze hier vaak 

nog een schepje bovenop door producten uit de rekken te halen waarvan de houdbaarheidsdata 

nog niet verstreken is. Yoghurtpotjes worden een week voor de houdbaarheidsdata valt 

weggegooid, terwijl ze nog heel lang goed blijven. (Thurn, 2010) Nog andere oorzaken van 

voedselverspilling in de distributiesector zijn (accidentele) fouten zoals beschadigde 

verpakkingen, wanneer producten vallen tijdens het transport of het plaatsen in de rekken, of 

door de verpakking verkeerd of te gewelddadig te openen. Soms wordt voedsel ook weggegooid 

doordat het assortiment wordt vervangen in periodes zoals kerstmis. (OVAM, 2012, p. 43) 

 

De voedingsdiensten bieden voedsel aan dat buitenshuis geconsumeerd wordt, zoals in de horeca, 

bedrijfskantines, catering, maaltijden in ziekenhuizen … De voedingsdiensten zelf verschillen van 

elkaar qua omvang van verspilling. In Vlaanderen, met een voedselverlies van 166.053 ton/jaar, is 

de horeca de grootste verspiller (60%). De voedselverspilling ontstaat in de voedingsdiensten 

voornamelijk doordat de porties die aangeboden worden te groot zijn. Bij portiegroottes naar 

keuze, zoals bij buffetten, zijn het dan weer de klanten die te veel op hun bord scheppen door het 

grote en gevarieerde aanbod. Het is voor restaurants, cateringbedrijven, enzovoort vaak moeilijk 

om precies in te schatten hoeveel maaltijden ze moeten voorzien. Er wordt eerder voor te veel 

voedsel dan voor te weinig gezorgd, om er zeker van te zijn dat alle klanten bediend kunnen 

worden. (OVAM, 2012, p. 45)  Het is bij ons ook niet echt de gewoonte om het eten dat je niet 

opkrijgt in restaurants mee te nemen naar huis, in ‘doggy bags’.  

De voedselverspilling in de voedingsdiensten kan soms groteske proporties aannemen. Mijn nicht 

werkt voor een cateringbedrijf. Ze moet wekelijks enorm veel voedsel in de vuilnisbak gooien. Een 

paar jaar geleden moest ze bijvoorbeeld opdienen tijdens een grote aandeelhoudersvergadering 

van Fortis in Flanders Expo. Voor al de aandeelhouders waren sandwiches voorzien. Tijdens de 

vergadering werd er veel gediscussieerd: de sfeer was op een bepaald moment zo verhit dat de 

cateringbaas bang was dat de vergadering uit de hand zou lopen. Hij gaf de opdracht de 1000 

sandwiches uit de zaal te verwijderen, en weg te gooien. Mijn nicht en haar collega’s mochten 
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geen enkele sandwich zelf opeten of meenemen naar huis. Dergelijke anekdotes komen bij de 

voedingsdiensten vaak voor. 

 

In de huishoudens wordt heel veel verspild. Volgens de studie over de verspilling in Europa, 

Preparatory study on food waste across EU 27, zijn de huishoudens de grootste verspillers van de 

volledige voedselketen. Ze zijn verantwoordelijk voor 42% van de totale verspilling in de EU. (Bio 

Intelligence Service, 2010, p. 63) Dit geldt echter enkel voor ontwikkelde landen. In 

ontwikkelingslanden is de verspilling minimaal. Armoede en lage inkomens laten geen verspilling 

toe. Consumenten in ontwikkelingslanden kopen een klein aantal voedselproducten per keer. Ze 

kopen vaak net genoeg voedsel voor één dag. (Gustavsson e.a., 2011, p. 13)  

Het soort voedsel dat de huishoudens verspillen verschilt van land tot land. De Vlaamse 

huishoudens gooien vooral brood en banket weg. Groenten en fruit staan op de tweede plaats.9 

12% van de voedselfractie in de Vlaamse afvalzak bestaat uit ongeopende verpakkingen! Voor 

21% van deze ongeopende verpakkingen was de houdbaarheidsdatum (THT) en de ‘te gebruiken 

tot’-datum nog niet verstreken (TGT).10 Volgens de studie van OVAM kan 5% van de inhoud van 

de afvalzak vermeden worden. Dit is 5,6 kg per jaar per gemiddelde inwoner van Vlaanderen 

(OVAM, 2012, p. 39) Dit cijfer ligt echter nog een pak hoger als we het voedselverbruik bij de 

voedingsdiensten zouden meerekenen. In restaurants wordt vaak één derde van het opgediende 

eten niet opgegeten. Het voedselafval dat niet in het restafval of GFT belandt, wordt hier niet 

meegerekend. Volgens de studie van de Europese Commissie verspilt de gemiddelde consument 

van de EU 76 kg per jaar. Volgens FAO verpilt de Europese consument dan weer 95-115 kg per 

jaar. (Gustavsson e.a., 2011, p. V) Deze cijfers verschillen sterk van de hogerop vermelde 5,6 kg. 

De studie van OVAM kon niet al de verspilling (restaurants, afval dat niet in de vuilbak belandt) 

meerekenen, en heeft daarom een kleiner cijfer. Bij de studie van de EU zijn de cijfers hoger 

omdat de nevenstromen zijn meegerekend. Bij de studie van FAO over de wereldwijde verspilling 

zijn de nevenstromen niet opgenomen en toch komt men aan een hoger cijfer dan bij de studie 

van de Europese Commissie. We kunnen besluiten dat 5,6 een onderschatting en 105 kg 

((95+115)/2 kg) een overschatting is van de verspilling per persoon. Als we op basis van deze 

gegevens het gemiddelde berekenen (ong. 55 kg per persoon), wil dit zeggen dat je, als je 

ongeveer 80 jaar wordt, in je hele leven ongeveer 4.400 kg eetbaar voedsel verspilt. 

Er zijn weinig cijfers over het aandeel van verspild voedsel op het totaal van gekocht voedsel. We 

kennen hiervoor enkel de cijfers uit het Verenigd Koninkrijk: 25% van het voedsel dat wordt 

gekocht, wordt verspild. Voor de rest van de EU zijn geen cijfers beschikbaar, maar volgens het 

rapport zijn de landen van de EU op dat vlak onderling met elkaar vergelijkbaar. Deze 25% 

voedselverspilling heeft een totale economische kost van 14,1 miljard euro per jaar, met een 

                                                                    
9 Zie bijlage 3 voor grafiek 
10 Verpakkingen waarvoor de THT nog niet verstreken was, bedroegen 10% van het totaal en voor de TGT was dit 11%.  
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gemiddelde van 565 euro per huishouden per jaar. De gemiddelde Europeaan moet weinig 

uitgeven aan voedsel t.o.v. zijn hele budget (zie 5.2.2.), maar als je berekent hoeveel geld er 

effectief verloren gaat door voedsel te verspillen, blijkt dit toch een aanzienlijke som te zijn. 

Hierbij zorgt elke persoon in de EU gemiddeld ook voor 160 kg verpakkingsafval per jaar. Meer 

dan twee derde van die 160 kg is verpakkingsafval afkomstig van voedingsproducten. (Bio 

Intelligence Service, 2010, p. 70) 

De verspilling bij de consumenten wordt zowel veroorzaakt door sociaaleconomische tendensen 

in de samenleving als door de houding van consumenten tegenover voedsel. Een voorbeeld van 

een  sociaaleconomische tendens is de gezinsverdunning. De producten in de winkels zijn vaak 

afgestemd op grote gezinnen, terwijl er nu veel meer kleine gezinnen en alleenstaanden zijn. 

Jongeren gaan ook, in vergelijking met vroeger, veel eerder alleen gaan wonen (er gaan 

bijvoorbeeld meer en meer studenten ‘op kot’). (Bio Intelligence Service, 2010, p. 10) Melk, 

koekjes, etc. worden in te grote kartonnen of te grote verpakkingen verkocht waardoor kleinere 

huishoudens steeds met een overschot blijven zitten. Een interview met consumenten 

ondersteunt dit: "We openen de doos en er is altijd te veel". Consumenten worden ook 

aangespoord te veel te kopen. Dit door promoties zoals ‘koop 2 en krijg 1 gratis’. Volgens een 

andere geïnterviewde: "Er worden drie pizza's voor de prijs van twee verkocht; ik heb er maar 

twee nodig, maar ik koop toch de drie." (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 11)  

Kleine gezinnen verspillen meer door de gezinsverdunning, maar toch zijn het net vaak de grote 

gezinnen die uit zichzelf veel verspillen. In gezinnen met kinderen is het bijvoorbeeld moeilijk om 

de maaltijden op iedereen af te stemmen. Kinderen kunnen niet altijd overtuigd worden hun bord 

leeg te eten omdat ze het niet lekker vinden of tussendoor al gesnoept hebben, en dus geen 

honger meer hebben. Sommige leden van het gezin kunnen soms onverwacht ergens anders gaan 

eten terwijl er thuis al eten voorzien was. De restjes die daardoor overblijven worden 

weggegooid. (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 18) 

Drie- of meerpersoonshuishoudens verspillen meer en maken zich minder zorgen over de 

gevolgen van voedselverspilling voor het milieu dan tweepersoonshuishoudens. De grootte van 

het gezin in de verspilling speelt een rol, maar ‘het soort’ gezin, met andere woorden de Sociaal 

Economische Status (SES) heeft geen invloed op de verspilling. Leeftijd en geslacht hebben dan 

weer wel invloed op de verspilling. Vrouwen gaan bewuster om met voedselverspilling dan 

mannen en maken zich ook meer zorgen over de gevolgen ervan. De verschillen zijn echter niet 

heel groot: de meeste mannen en vrouwen bevinden zich op hetzelfde niveau. Jongeren verspillen 

het meeste en zijn zich het minst bewust van het probleem. Bij ouderen is dit het omgekeerde. 

(van Dooren & Scheffers, 2011, p. 27) 

Naast de sociaaleconomische oorzaken is ook de houding van de consumenten zelf bepalend voor 

de voedselverspilling (dit thema wordt uitgediept in 5.1. en 6.2.1.: de perceptie van consumenten, 

de voedselcultuur en het wereldbeeld). We zijn vervreemd geraakt van ons voedsel. De afstand 
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tussen de consument en productie is heel groot. We weten niet meer welke weg het voedsel aflegt 

voor het op ons bord terecht komt. (OVAM, 2012, p. 46) Door de grote afstand tussen de 

consument en de productie, en de beperkte kennis over het productieproces waarderen de 

consumenten het voedsel minder. Wanneer er in de winkel een plekje op een appel zit, laten we 

hem liggen, terwijl de appel perfect eetbaar is en een lange weg heeft afgelegd om tot ons te 

komen. We willen ook maar bepaalde soorten vlees eten, zoals beenhesp, ribbetjes, … De rest van 

het dier wordt weggegooid. “Before the 1940s, we didn’t waste as much meat. People knew how 

to eat the whole animal”, zegt Nierenberg van het Worldwatch Institute,  “But we’ve lost our taste 

for most meat, in a focus on the ‘good parts of the animal’, such as steaks, chops and breasts.” 

(Todd, 2011) Vleesconsumptie wordt los van het dier gezien, net zoals de verschillende 

voedselproducten in de grootwarenhuizen los van de productie worden gezien.  

Naast een beperkte kennis over het productieproces weten we ook te weinig hoe we moeten 

omgaan met voedsel: hoe we restjes kunnen verwerken, hoe we moeten koken met beschikbare 

ingrediënten zonder nieuwe te kopen, … Er wordt veel voedsel verspild omdat we te veel kopen, 

of onze boodschappen niet voldoende plannen. Alleenstaanden die tot laat op de avond werken of 

gezinnen met tweeverdieners kunnen zich minder met het zorgvuldig plannen van boodschappen 

bezig houden, omdat ze hier meestal geen tijd voor hebben. (Bontinckx & Vandercammen, 2011, 

p. 16) (Bio Intelligence Service, 2010, p. 10) Consumenten hebben ook te weinig kennis over hoe 

voeding het best bewaard kan worden (bijvoorbeeld op welke temperaturen). Niet alleen het 

tekort aan kennis maar ook het slordig omgaan met voedsel, zoals boodschappen te lang in een 

warme auto laten liggen, kan een directe oorzaak van verspilling zijn. Vaak weten consumenten 

niet meer wanneer ze een product voor het eerst geopend hebben. Indien de verpakking al is 

weggegooid, gooien de consumenten vaak het product weg omdat er onzekerheid bestaat over de 

houdbaarheid ervan (in plaats van er gewoon eens aan te ruiken). Het zekere wordt dan voor het 

onzekere genomen.  

Consumenten willen experimenteren met gerechten en eten liefst niet twee dagen na elkaar 

hetzelfde. Daardoor kunnen ze bepaalde specifieke ingrediënten maar één keer gebruiken of 

moeten ze veel restjes weggooien. (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 16) De consumenten 

kopen bovendien meer en meer kant-en-klare maaltijden. Veel maaltijden worden niet verkocht 

door de steeds wisselende voorkeur van de consumenten. In klaargemaakte maaltijden worden 

verschillende producten samen aangeboden. Het ingrediënt dat het vlugste bederft, bepaalt de 

houdbaarheid van de volledige maaltijd. Langs de andere kant worden verwerkte producten 

minder vlug slecht dan basisproducten. Bereide maaltijden kunnen in die zin de 

voedselverspilling ook tegengaan, mits ze niet in de rekken blijven staan. (OVAM, 2012, p. 46)  

Wat op zich wel positief is, maar toch tot meer verspilling leidt, is de evolutie naar een gezondere 

voeding. De tendens zet meer druk op de bewaartijd van voedingsproducten door een 

verminderd gebruik van chemische conservering, een reductie van vet, suiker en zout. Om een 

betere smaak, meer vitamines en meer nutriënten te behouden, worden niet-chemische 
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conserveringstechnieken aangepast door lagere temperaturen te gebruiken in het 

conserveringsproces. Hierdoor worden etenswaren vlugger slecht. Om dit op te vangen moeten 

producten beter verpakt en vlugger verkocht worden. Dit is echter niet altijd het geval. (OVAM, 

2012, p. 45) 
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Voedselverspilling is op basis van verschillende gronden onverantwoord. In wat volgt bespreek ik 

de ‘praktische’ redenen hiervoor, in het hoofdstuk nadien over de morele dimensie van 

voedselverspilling bespreek ik ook de sociale redenen. Wanneer we voedsel verspillen, gaat de 

waarde van het voedsel verloren, net zoals het productieproces dat nodig was om het voedsel te 

maken. De verspilling van voedsel gaat bovendien samen met de verspilling van elementen die 

nodig zijn om het voedsel te produceren, zoals water, energie, verpakkingsmateriaal en geld. 

 

Alvorens in te gaan op de sociale implicaties van voedselverspilling, wil ik eerst aantonen dat 

voedsel ook intrinsiek waardevol is. Zonder voedsel kunnen wij niet leven. Zoals we zullen zien bij 

de perceptie van voedsel in 5.1. wordt dit dikwijls vergeten. Voedsel wordt in het Westen al te 

vaak gezien als een tijdverdrijf, een ‘choix de vivre’. Het lijkt niet meer iets te zijn dat essentieel is 

voor het menselijke voortbestaan. We moeten de waarde van ons voedsel opnieuw leren kennen, 

en bewust weten dat voedsel voor niets anders 

bestemd is dan om het op te eten. Indien het 

voedsel niet voor voeding gebruikt wordt, 

vermindert de waarde ervan. De Ladder van 

Moerman11 toont het waardebehoud van 

voedsel aan: bovenaan de ladder wordt 

rekening gehouden met het waardebehoud 

van voedsel, onderaan verliest voedsel zijn 

waarde.  

                                                                    
11 In deze tabel is de menselijke voeding de meest waardevolle bestemming. Indien je de tabel zou opstellen vanuit een 
financieel of milieuperspectief zou er een andere volgorde ontstaan. 
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(Bio Intelligence Service, 2010, p. 91) 
 
 

1. Preventie van voedselverlies 

2. Toepassing voor humane voeding, bijvoorbeeld via voedselbanken 

3. Converteren voor humane voeding. Dit is de be-, ver- en herbewerking van voedsel, 

bijvoorbeeld het gebruiken van koffiegruis voor de bemesting van champignons.  

4. Toepassen in dierenvoeding 

5. Grondstoffen voor de industrie 

6. Verwerken tot meststof door vergisting en/of compostering 

7. Toepassing voor duurzame energie (energieopwekking) 

8. Verbranden als afval (zonder energieopwekking) 

9. Storten  

Eén derde van al het geproduceerde voedsel komt in de vuilbak terecht, en staat zo onderaan op 

de Ladder van Moerman.  

 

Voedselverspilling betekent niet alleen dat de waarde van het voedsel teloor gaat. Ook het 

productieproces dat er achter schuilt, is voor niets geweest. Voedsel doorloopt meestal een lange 

weg voor het op ons bord terecht komt. Ter illustratie hiervan, bespreek ik het productieproces 

van chocolade. (Peeters, 2010). De productie van chocolade begint bij de cacaoboom, een boom 

die enkel in tropische landen, zoals Ghana, aardt. De boom moet een achttal jaar groeien voor de 

cacaonoten geoogst kunnen worden. Het oogsten van de cacaovruchten vraagt heel wat training 

en ervaring: je moet weten wanneer de vruchten rijp zijn, je mag de gevoelige cacaoboom niet 

beschadigen, je mag niet in de boom klimmen omdat de wortels niet diep genoeg verankerd zijn…. 

Vervolgens moet de pulp rond de bonen een fermentatieproces ondergaan. Dit duurt 3 tot 9 

dagen. Dan moeten de bonen gedroogd worden. Hierna zijn ze klaar om verscheept te worden en 

overbruggen ze vele kilometers om België te bereiken. In België worden de bonen machinaal 

gereinigd, afgewogen en gemengd. Voor het aroma worden ze gedurende 30 minuten tot 2 uur 

geroosterd in grote roterende cilinders. Ze worden vervolgens gezeefd en in molens vermalen, 

waardoor de cacaomassa zich vormt. Deze massa wordt in vormen gegoten en stijft op. Later 

worden ze gemengd met suiker en melkpoeder, die op hun beurt ook een lang productieproces 

ondergaan. Deze mengeling wordt door een serie van zware rollers geduwd en gekneed. Na een 
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verwarmings- en afkoelingsproces wordt de chocolade in vormen gegoten en later verpakt. De 

chocolade is eindelijk klaar voor de verkoop. 

Aan de hand van dit voorbeeld wordt duidelijk dat het productieproces veel tijd, energie en arbeid 

vergt. Dit is vooral zo bij afgewerkte producten: zij hebben een langere levenscyclus doordat ze 

nog zoveel extra fases doorlopen. Op de onderstaande afbeelding zie je welk traject voedsel kan 

afleggen. Hoe dichter het product bij de consumenten staat, hoe langer de cyclus. 

 

(Bio Intelligence Service, 2010, p. 74) 

 

Een product weggooien leidt niet enkel tot de verspilling van het product zelf, bijvoorbeeld de 

chocoladereep, maar ook tot de verspilling van water, energie, meststoffen, verpakkingsmateriaal 

en geld, voor het onderhoud van de plantages, de reiniging, het vervoer, … (Institution of 

Mechanical Engineers, 2013, p. 2)  

Ten eerste wordt via voedselverspilling het land verspild waar het voedsel op werd 

geproduceerd: het verspilde voedsel neemt 23% van de totale mondiale akkerlandoppervlakte in 

(31 × 10-3 ha / cap / jaar) (Kummu e.a., 2012, p. 477) Ook het water waarmee het voedsel werd 

geproduceerd, is voor niets gebruikt. Het produceren en verwerken van voedsel vergt een enorme 

hoeveelheid water. De landbouw is de grootste waterverbruiker ter wereld. Ongeveer 70% van al 

het waterverbruik is bestemd voor de industriële landbouw. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 14) 

(Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 21) Een weetje: wanneer we al het water dat nodig 

is om voedsel, energie en andere producten te maken bij elkaar rekenen, maakt de gemiddelde 

persoon op aarde gebruik van 1.056 liter water per dag. Hiermee kunnen we 21 badkuipen per 

dag vullen (bij Amerikanen is dit het dubbele). 
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Het waterverbruik verschilt van product tot product. De productie van granen is het meest 

intensief, met 27% van het watergebruik. Vlees is goed voor 22% van het totale mondiale 

waterverbruik, en zuivelproducten voor 7%. (Liggett, 2012) Alle vleeseters samen zorgen voor 

een consumptie van 5.400 liter water. Een dieet van graan, groenten, fruit en vis staat voor 1.500 

tot 2.600 liter water. 

Volgens Louise O. Fresco: “Een hamburger (van puur rundvlees) op het bekende zachte blaadje 

salade vraagt om bijna 2500 liter water, een kippenpootje heeft misschien iets van 600 liter water 

nodig, en een kom rijst nog meer”. (Louise O.  Fresco, 2012, p. 366) Naast water worden in de 

productie van vlees trouwens ook grote hoeveelheden voer geïnvesteerd. Er is gemiddeld 6 kg 

graan en 7 kg soja nodig voor de productie van 1 kg vlees. 35 à 40 % van de 

wereldgraanopbrengst gaat naar de veestapel. (Jones & De Meyere, 2009, pp. 212–213)   

Wanneer er voedsel wordt verspild, wordt er dus ook een enorme hoeveelheid water verspild. 

Het totaal aan water dat door voedselverspilling verloren gaat, bedraagt 24% van de 

zoetwatervoorraden (27 m3/ cap / jaar). (Kummu e.a., 2012, p. 477) Indien we 1 kg rundvlees 

weggooien, gooien we terzelfdertijd ook de 10.000 à 15.000 liter water weg die nodig waren om 

deze hoeveelheid vlees te produceren. 10.000 liter water staat gelijk aan een volledig jaar 

douchen. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 14) (Roox, 2013) Dit terwijl 2,4 mensen geen toegang 

tot drinkbaar water hebben, en dit tegen 2023 drie miljard mensen zullen zijn. (Barilla Center for 

Food & Nutrition, 2012, pp. 112–113) Een artikel in de Standaard stelt: “De verspilling van 

voedsel terugdringen is de slimste en meest directe route naar het verlichten van druk op water- 

en landhulpbronnen. Het is een kans die we niet mogen laten liggen”. (“Vlees eten heeft geen 

toekomst”, 2012, p. 21) 

Voedsel is, naast huisvesting, de grootste energieverbruiker op de hele wereld. Het verwarmen 

van serres,  het transport, het invriezen, etc. zijn allemaal energievretende procedures. De energie 

die gebruikt wordt om voedsel te produceren, goed te laten groeien via meststoffen (indien we 

voedsel weggooien, verspillen we 23% van het totaal aan meststoffen op de wereld) te 

beschermen met behulp van pesticiden en insecticiden en te verdelen en bewaren is ongeveer vijf 

maal groter dan de hoeveelheid nutritionele energie die we eruit halen. De voedselverspilling op 

zich en de verwerking van het bijhorende afval is hier nog niet eens in beschouwing genomen. 

(Kummu e.a., 2012, p. 477)  

10% van het verbruik van de niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals olie wordt gebruikt voor de 

voedselproductie. Er zijn in de VS alleen al 1,4 miljard vaten olie nodig om voedsel voor een jaar 

te produceren. De Amerikanen verspillen door voedsel weg te gooien 350 miljoen vaten olie per 

jaar. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 7) (Liggett, 2010) Ook het verpakkingsmateriaal om 
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voedselproducten te bewaren en te verdelen wordt verspild. Verpakking12 is verantwoordelijk 

voor 6,5% van het energieverbruik. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 14) 

Het geld dat geïnvesteerd is om de voedselproducten te maken en ze te kopen voor consumptie is 

door verspilling voor niets uitgegeven. Economisch vermijdbare voedselverspilling heeft zowel 

een directe negatieve impact op het inkomen van de boeren als dat van de consumenten. 

(Gustavsson e.a., 2011, p. 1) Grote hoeveelheden voedselverspilling leiden ook tot hogere kosten 

in het afvalbeheer: transportkosten, behandelingskosten, …  Biogeen afval heeft over het 

algemeen een grotere waterinhoud dan ander afval, waardoor het moeilijker verbrandt en de 

stookinstallaties meer energie moeten verbruiken, wat opnieuw tot financieel verlies leidt. (Bio 

Intelligence Service, 2010, p. 25)  

                                                                    
12 Zie bijlage 5 voor het verpakkingsafval per capita en per land in de EU (1997-2010) 
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Voedselverspilling heeft, zoals we al zagen, heel veel nadelen op een ‘praktisch niveau’. Bij een 

onderzoek naar de perceptie van consumenten over voedselverspilling blijkt dan ook dat, als we 

voedsel verspillen, er vaak een gevoel van schaamte optreedt, een gevoel dat voedsel weggooien 

eigenlijk niet (moreel) verantwoord is. Dit omdat voedsel verspillen in se niet kan, of door het 

idee dat anderen honger lijden terwijl wij voedsel weggooien. Voedselverspilling heeft naast het 

‘praktisch niveau’ dus ook verschillende implicaties op een ‘sociaal niveau’: ten eerste verspillen 

we voedsel terwijl zo veel mensen voedseltekorten hebben. Ten tweede draagt de verspilling bij 

tot klimaatopwarming en milieudegradatie. 

Voedsel en voedselverspilling zijn verbonden met moraliteit. In analyseer de voedselverspilling 

dan ook binnen een ethisch kader. Ik bespreek de voedselverspilling eerst binnen de milieuethiek 

en een verdelings/-rechtvaardigheidsethiek, om de eindigen met een voedselethische analyse: ‘de 

voedselverspillingsethiek’.  

 

Wat vinden wij eigenlijk van voedselverspilling? En waarom verspillen wij eigenlijk zoveel 

ondanks de vele nadelen ervan? Welk gevoel ervaren we hierbij? In dit deel bespreek ik de 

perceptie van consumenten en andere stakeholders over voedselverspilling. Ik onderzoek deze 

perceptie voornamelijk aan de hand van studies uit België, bijvoorbeeld van OIVO, het 

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. De bevindingen zijn 

gebaseerd op discussiegroepen of focusgroepgesprekken en enquêtes.  

 

De perceptie van consumenten omvat de houdingen, motiveringen en gedragingen ten opzichte 

van voedselverspilling en voedsel in het algemeen. De perceptie verandert door de jaren heen en 
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verschilt van land tot land en van cultuur tot cultuur. Vroeger werd er minder voedsel verspild, 

waardoor het zoeken naar een gepaste houding tegenover verspilling een nieuw fenomeen is.  

Uit de studies over de perceptie blijkt dat mensen voedsel niet meer als een basisbehoefte zien, de 

consument staat er eigenlijk los van. Voedsel is niet iets dat noodzakelijk is. Voedsel is eerder een 

soort ‘cultuur’ dan een basisbehoefte geworden. Deze cultuur uit zich onder andere in de enorme 

populariteit van kookboeken en tv-programma’s, de grote variatie van het voedsel dat we eten, de 

overvloedige hoeveelheden die tot onze beschikking staan, …  

Nick Jacobs beschrijft deze cultuur in zijn artikel Food waste: beating bourgeois etiquette: “In the 

cities where most Europeans live – and where most of the food is wasted – a culture of plenty still 

prevails, and is surprisingly pervasive. (…) It is almost unthinkable to bring half a Camembert, or 

an open bottle of red wine, to someone else’s house. Instead we shell out for fresh nibbles or 

drinks, often paying a premium at whichever shops are still open, and end up wasting the semi-

used items. (“Food waste: beating bourgeois etiquette", 2012) Er is sprake van een normatieve 

sociale dimensie die waarden zoals overdaad en originaliteit promoot. (Bontinckx & 

Vandercammen, 2011, pp. 6–7) De bewaarplaatsen (koelkast, kasten, berging, …) moeten goed 

gevuld zijn. Dat waarborgt gezelligheid. Voedsel opslaan is een zekerheid. Consumenten willen 

een tafel vol voedsel serveren. Liefst is dit voedsel ook luxueus en gevarieerd. Wat overblijft 

wordt weggegooid. Wanneer we mensen ontvangen ijveren we naar perfectie: een volle tafel en 

gesofisticeerde producten die vaak maar in kleine hoeveelheden gebruikt kunnen worden, 

bijvoorbeeld pesto en kokosmelk. Dit verklaart ook één van de respondenten uit het Vlaamse 

onderzoek: "Wanneer ik uitnodig, koop ik potten mayonaise; ikzelf eet dat niet en gooi wat 

overblijft weg; soms is er nauwelijks mayonaise gebruikt". Voedsel is ook een manier waarop de 

ene consument zich kan onderscheiden van de andere, bijvoorbeeld door exotische gerechten 

klaar te maken. (Bontinckx & Vandercammen, 2011, pp. 17–19)  

Te veel kopen, en later dus ook verspillen, geeft ons ook een indruk van rijkdom en de vrijheid om 

met deze rijkdom te doen wat we willen. In tijden van crisis zal de verspilling ook niet vlug dalen: 

"Ik blijf veel kopen om mijzelf te tonen dat het toch goed gaat". (Bontinckx & Vandercammen, 

2011, pp. 6–7) Een ander voorbeeld van het streven naar de illusie van rijkdom is de 

‘premiumsation’: in crisistijden kopen we net iets luxueuzere voedselproducten dan gewoonlijk, 

bijvoorbeeld capsules om thee te zetten via een dure machine. “De consument kan zichzelf zo ook 

in tijden van crisis verwennen – of dan toch het gevoel hebben dat hij zich aan een folie te buiten 

gaat, een zottigheid op maat van de middenklasse.” (Bultinck, 2013)  

Het is voor de consumenten moeilijk om niet te verspillen. Volgens verschillende geïnterviewden: 

"Niet verspillen, dat is ingewikkeld, dat vraagt inspanning, werk, organisatie". "Mensen hebben 

niet altijd tijd noch zin om alles te organiseren". Men kookt waar men op een bepaald moment zin 

in heeft. Volgens een andere respondent: "Ik weet 's morgens niet wat ik 's avonds zal willen 

eten". (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 6) Het is moeilijk om op voorhand de hoeveelheden 
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voor een maaltijd goed te plannen. In gezinnen gebeurt het soms dat er toch iemand ergens 

anders eet, waardoor er restjes overblijven. "Mijn man komt niet naar huis en slaat een maaltijd 

over, terwijl ik voor het hele gezin eten klaargemaakt heb". (Bontinckx & Vandercammen, 2011, 

pp. 9–12)  

De geïnterviewde consumenten geven zelf aan dat ze vooral na de aankoop van te grote 

hoeveelheden of bij feesten veel verspillen. Restjes van gerechten worden dikwijls niet meer 

opgegeten. De consument wil immers niet twee dagen na elkaar hetzelfde eten. Ook ingevroren 

voedsel wordt vaak niet meer opgegeten. Volgens een interviewer: "Men stelt vast dat het geen 

smaak meer heeft en gooit het weg… het ziet er anders uit… het wordt vergeten…". (Bontinckx & 

Vandercammen, 2011, pp. 10–13) 

 

Uit een surveyonderzoek onder ruim 2.600 personen in Nederland, blijkt dat er bij bijna 

driekwart van de respondenten sprake is van algemeen probleembesef. 26 % heeft geen besef van 

de voedselverspilling. 57% van de ondervraagden is zich bewust van het feit dat zij zelf ook 

voedsel verspillen. (van Dooren & Scheffers, 2011, p. 27)  

Ondervraagde consumenten verklaren vaak redelijk veel van het onderwerp ‘voedselverspilling’ 

af te weten. Naarmate de consumenten meer beweren te weten over hoe de voedselverspilling 

voorkomen moet worden, denken ze verhoudingsgewijs dat ze er voldoende inspanningen voor 

leveren. (OVAM, 2012, p. 46) Het blijkt echter dat zij hun eigen verspilling onderschatten, en de 

pogingen om voedselverspilling te voorkomen erg overschatten. (Janssens, van de Sluis, Jonkers, 

& de Haan, 2010, p. 30) Ze realiseren zich ook niet hoe het weggooien van kleine hoeveelheden 

snel oploopt. Soms wordt hun voedselverspilling zelfs ontkend. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 9)  

 

De verantwoordelijkheid wordt vaak niet bij zichzelf gelegd. De verantwoordelijkheid ligt 

voornamelijk bij warenhuizen, voedingsdiensten zoals restaurants en refters, en de maatschappij 

(meer dan drie op vier consumenten denkt dat zij als consument minder verspillen dan de andere 

sectoren). Een geïnterviewde uit het Vlaamse onderzoek: “We gooien restjes weg, maar de 

restaurants en refters zijn nog veel erger.” (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 37) Het 

merendeel van de consumenten zegt ook alsmaar meer aangespoord te worden door 

warenhuizen e.a. om voedingsproducten te consumeren. Vooral mensen van boven de 65 hebben 

dit gevoel. (Sophie Thise, Gaëlle Bamps, & Marc Vandercammen, 2011, p. 36) Degenen die zich 

toch bewust zijn van de verantwoordelijkheid van de consumenten, denken soms dat vooral de 

rijken veel verspillen. Wie geld heeft, kan "kopen wat hij wil, wanneer hij wil en weggooien 

wanneer hij in iets geen trek meer heeft of het niet meer nodig heeft". (Bontinckx & 

Vandercammen, 2011, pp. 12–14)  
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Jongeren en ouderen hebben andere verantwoordelijkheidsgevoelens over voedselverspilling. De 

oudere consumenten leggen de verantwoordelijkheid voornamelijk bij zichzelf, bij jongeren is dit 

minder het geval. Zij zien eerder de voedselverwerkende industrie en horeca als grootste 

verspiller. (Janssens e.a., 2010, p. 29) 

Consumenten kunnen zich ook niet voorstellen dat hun voedingskeuzes een impact hebben op het 

leefmilieu. De verantwoordelijkheid wordt ook hier eerder bij de voedingsindustrie en de 

grootwarenhuizen gelegd, en de focus ligt eerder meer op milieuonvriendelijke producten en 

chemische verwerkingen dan op de voedselverspilling. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 43)  

Het is volgens de consumenten moeilijk om als individu iets aan de voedselverspilling te doen. De 

verspilling is zo groot dat hun individuele inspanning niets lijkt te betekenen. (Bontinckx & 

Vandercammen, 2011, p. 15)  

 

Niet enkel de perceptie van de consumenten is belangrijk, ook de andere stakeholders in de 

voedselketen moeten in aanmerking genomen worden: niet-gouvernementele organisaties, het 

bedrijfsleven, kennisinstellingen, marktoperatoren, … Er zijn echter niet veel recente 

onderzoeken te vinden over de perceptie van de andere stakeholders. Aan de hand van een 

Nederlandse interviewstudie uit 2006-2007 kunnen we dit toch gedeeltelijk bespreken.  

(Meeusen & Hagelaar, 2008, p. 6) 

Uit de interviews blijkt dat in 2006-2007 het thema ‘voedselverspilling’ bij erg weinig 

stakeholders13 op de politieke agenda staat. De Stakeholders hebben weinig inzicht in de omvang 

van voedselverspilling en de neveneffecten ervan. De motivatie om inzicht in de omvang van de 

voedselverspilling, tot aan de consumentenfase, te verkrijgen is beperkt. Informatie over 

voedselverspilling geeft gegevens vrij die concurrentiegevoelig zijn. (Meeusen & Hagelaar, 2008, 

p. 25) De meeste stakeholders zien voedselverliezen niet als een maatschappelijk probleem. Het 

marktmechanisme functioneert volgens hen goed en zorgt ervoor dat verspilling wordt 

geminimaliseerd. Wel moet de afstemming tussen vraag en aanbod verbeterd worden.  

De stakeholders hebben bovendien geen goed zicht op de verspilling van de consumenten. 

Volgens hen is het opvoeden van consumenten niet erg zinvol om de verspilling tegen te gaan. De 

bijsturing moet aansluiten bij de belevingswereld van de consument, in plaats van belerend en 

moraliserend te zijn. Er is wel bereidheid om via onderlinge samenwerking de voedselverspilling 

tegen te gaan. Dit volgens een geïnterviewde ook om het duurzaam imago van het bedrijf te 

behouden: “Weggegooid voedsel past niet in onze duurzame strategie.” (Meeusen & Hagelaar, 

2008, pp. 6–7, 26) 

                                                                    
13 Zie bijlage 6 voor een lijst van de geïnterviewde stakeholders 
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Maar hoe voelen we ons eigenlijk bij voedselverspilling? OIVO deed in België een kwantitatieve 

studie van 647 interviews met consumenten van18 jaar en ouder. (Sophie Thise e.a., 2011) Er 

werd onderzoek gedaan naar het moreel gevoel van de consumenten inzake voedselverspilling. 

Veel consumenten associëren voedselverspilling met een negatief moreel gevoel. Ze vinden 

‘voedsel in de vuilnisbak gooien onaanvaardbaar’ en ‘voedsel verspillen enorm beschamend’.  

(Sophie Thise e.a., 2011, p. 35) 

85% van de consumenten zijn beschaamd 

wanneer ze voedsel verspillen. In Brussel 

en Wallonië is dat gevoel nog sterker 

(+11% en +9%). Drie op de vier 

consumenten vinden voedingsproducten 

in de vuilnisbak gooien onaanvaardbaar. 

Dat gevoel komt meer voor in Wallonië 

(+9%), maar minder bij de leeftijdsgroep 

van 18-29 jaar (-11%). (Sophie Thise e.a., 

2011, p. 35) Ook in andere onderzoeken 

komt een zeker moreel gevoel naar boven. 

Vaak gehoorde reacties zijn ‘Het hoort 

eigenlijk niet’, ‘Het roept een 

ongemakkelijk gevoel op, of zelfs een schaamtegevoel’. (Voedingscentrum, Milieu Centraal, 2011, 

p. 2011) Een ander onderzoek in Australië in 2005 toont aan dat 60% van de ondervraagden zich 

schuldig voelen wanneer ze voedsel kopen en het later weggooien. (Stuart, 2009, p. 84) 

Verschillende consumenten maken voor hun verspilling een vergelijking met ‘mensen in arme 

landen’, die minder voedsel hebben. (Janssens e.a., 2010, p. 29) Verspilling is een luxe, zeker in 

vergelijking met landen waar er voedseltekorten zijn. (Bontinckx & Vandercammen, 2011, p. 37) 

Een moreel gevoel, zoals schaamte, kan iets zijn dat ‘spontaan’ opkomt. Het morele gevoel is 

verbonden met onze achtergrond: met onze cultuur, normen en waarden, politiek, opvoeding, 

gebruiken, afspraken, … (Commers, 2009, pp. 269–274) Volgens sommigen, zoals Jan Verplaetse, 

John Locke, David Hume,… helpt het moreel gevoel ons een onderscheid tussen goed en kwaad te 

maken. Volgens Verplaetse is er zelfs sprake van een ‘moreel instinct’, iets dat even elementair is 

als een zintuig. Dit morele instinct komt tot uiting in verschillende moralen. Deze moralen hebben 

allen iets gemeenschappelijk: ze begrenzen de individuele vrijheid. Ons eigenbelang wordt 

ingeperkt, ten voordele van een collectief of wederzijds nut. (Jan Verplaetse, 2008, pp. 5–6) Een 

negatief moreel gevoel bij het verspillen van voedsel, gekenmerkt door schaamte of in andere 

gevallen verdriet, walging, spijt, … zou er dus op wijzen dat voedsel verspillen fout is en dat hier 

onze individuele vrijheid om voedsel te verspillen moet worden begrensd.  
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We kunnen echter niet enkel vertrouwen op morele intuïties. Het gevoel of de intuïtie dat een 

bepaalde handeling slecht is, wil immers niet per se zeggen dat deze handeling daadwerkelijk ook 

slecht is. Er is een verschil tussen is en ought to be, een verschil tussen hoe iets daadwerkelijk is of 

hoe we iets aanvoelen, en hoe het zou moeten zijn. De morele gevoelens moeten dus niet zomaar 

als ‘waar’ aangenomen worden, maar moeten ook rationeel onderbouwd worden. De morele 

gevoelens of intuïties kunnen dienen als toetsstenen: normatieve oordelen moeten immers 

aansluiten bij en verenigbaar zijn met het werkelijke morele redeneren. (Pennings, z.d., pp. 62–

63)  

Ons negatief moreel gevoel kan dus een eerste aanwijzing zijn dat voedsel verspillen immoreel is. 

De rationele onderbouwing ervan vinden we terug in de ethiek: een bredere analyse van het goed 

of slecht, moreel of niet-moreel, handelen: de ethiek of moraalwetenschap. De analyse van morele 

handelingen heeft betrekking op heel veel verschillende domeinen in de samenleving, en dus ook 

op voedsel.  

Zo belanden we vanuit het negatief morele gevoel bij voedselverspilling in de voedselethiek. 

 

In dit hoofdstuk tracht ik een voedselverspillingsethiek op te stellen. Ik bespreek voedsel 

verspilling eerst binnen de milieuethiek: voedselverspilling draagt bij tot de klimaatsverandering 

en milieudegradatie. Ten tweede plaats ik voedselverspilling binnen de verdelings-

/rechtvaardigheidsethiek: voedselverspilling vindt plaats in een wereld waarin mensen honger 

lijden.  

 

“In a world with limited natural resources (land, water, energy, fertilizer), and where cost-

effective solutions are to be found to produce enough safe and nutritious food for all, 

reducing food losses should not be a forgotten priority.”(Gustavsson e.a., 2011, p. vi) 

Klimaatsverandering 

Voedselverspilling draagt bij tot de klimaatsverandering. Indien we de CO2-equivalentie14 van al 

het voedsel dat we weggooien in de Europese Unie berekenen, komen we op 170 megaton CO2 eq. 

per jaar. Dit is gemiddeld 1,9 ton CO2-eq. per ton voedsel dat verspild wordt. Het uitstootcijfer is 

gelijk aan de emissies van een volledig land! In Roemenië stoot men bijvoorbeeld 145.916 

                                                                    
14 Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. De uitstoot van 1 kg stikstofdioxide 
(N2O) staat gelijk aan 310 CO2-equivalenten en de uitstoot van 1 kg methaan (CH4) aan 21 CO2-equivalenten. (“CBS - 
CO2-equivalenten”, z.d.) 
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megaton uit, en in Nederland 206.911 megaton (opgemeten in 2008). De broeikasemissies die 

resulteren uit voedselverspilling staan voor 3% van de totale broeikasemissies van de EU. (Bio 

Intelligence Service, 2010, p. 15, 87) 

Broeikasgasemissies van voedselverspilling 

 Verspilling in 

EU 27 

 

Broeikasemissies 

  (a) 

 

Ton/jaar 

(afgerond) 

(b) 

 

Ton CO2 eq./ton 

voedselverspilling 

(a.b/10^6) 

 

Megaton CO2 

eq./j in eu27 

% 

Productie 34 756 000 1.71 59 35% 

Huishoudens 37 703 000 2.07 78 45% 

Andere 16 820 000 1.94 33 20% 

Totaal 89 279 000 1.9 170 100% 

(Bio Intelligence Service, 2010, p. 16) 

 

Voedselverspilling staat op het einde van een hele voedsellevenscyclus. Al de stappen van de 

levenscyclus, zoals productie (primaire sector), verwerking (voedingsindustrie), transport, opslag 

(distributie) en consumptie en afvalverwerking, brengen elk hun eigen uitstoot voort. De impact 

op het milieu cumuleert zich naarmate het product zich verder in zijn levenscyclus bevindt. De 

huishoudens dragen met hun voedselverspilling dus het meest bij tot de broeikasemissies, omdat 

ze afgewerkte producten weggooien. Ze zorgen voor 45% van de GHG (greenhouse gas) 

emissies15 gerelateerd aan voedselverspilling. Het produceren en verwerken van de producten 

zelf veroorzaakt de meeste emissies: de productiesector is verantwoordelijk voor 73% van de 

impact die de verspilling in de huishoudens later teweeg zal brengen. (Bio Intelligence Service, 

2010, p. 88)  

                                                                    
15 Dit cijfer kan afwijken van de cijfers in de realiteit. De EU heeft meerdere studies gecombineerd om aan de Europese 
cijfers voor voedselverspilling te komen. De berekeningen van de studies in de verschillende sectoren kunnen verschillen, 
bijvoorbeeld door het al dan niet meerekenen van nevenstromen. Er moet verder onderzoek gedaan worden naar een 
beter afgebakend onderscheid tussen de verschillende sectoren, zodat duidelijker kan gezien worden wat de milieu-
impact per sector is. Er moet ook onderzoek gedaan worden naar de impact per voedseltype. 
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Op het niveau van het voedselafval worden ook broeikasgassen uitgestoten. Dit gebeurt bij de 

behandeling van het afvalwater, bij onbeheerde stortplaatsen, bij afvalverwijdering, …  Het 

voedselafval zelf wordt echter steeds beter beheerd waardoor de uitstoot ervan over de jaren 

vermindert (zie volgende grafiek).  

De broeikasgasuitstoot van afval, sector per sector en gas per gas (1990-2008) 

 

(European Environment Agency (EEA), 2012) 
 

Voedsel in het algemeen, los van de voedselverspilling, zorgt ook voor grote hoeveelheden CO2-

uitstoot en brengt methaan voort. Dit zijn samen met de andere broeikasgassen (distikstofoxide, 

waterdamp, chloorfluorkoolstofverbindingen, zwavelhexafluoride en ozon) de voornaamste 

oorzaken van klimaatverandering. Verhoogde concentraties van deze broeikasgassen leiden tot 

een verhoogde verstoring van de stralingsbalans, waardoor de drijvende kracht voor de 

opwarming van de aarde toeneemt. Door energieverbruik in de voedselproductie, -distributie en -

consumptie zorgt voedsel voor 30% van de CO2-uitstoot. De landbouw alleen al is 

verantwoordelijk voor 10% van het broeikaseffect.  

De veesector zorgt voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Deze bijdrage tot de opwarming 

van de aarde is nog groter dan het aandeel van het wereldwijde wegvervoer. (Jones & De Meyere, 

2009, p. 55, 214) Koeien en andere herkauwers produceren methaangassen: de natuurlijke 

afbraak van mest levert methaan- en lachgas op. Beiden samen (dus methaan- en lachgas) hebben 

nog een groter broeikaseffect dan CO2: het effect is respectievelijk 23 en 296 maal groter. Ook bij 

de productie van rijst en tijdens het afbraakproces van voedselafval op stortplaatsen komt 

methaan vrij. In België wordt het methaangas op de stortplaatsen opgevangen. Dit gebeurt niet in 

alle landen. Stortplaatsen behoren tot de grootste broeikasgasproducenten. In Europa zorgen 

stortplaatsen en landbouw alleen al voor 30% van de methaanproductie. (Projectgroep Voeding, 

2011, p. 16) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstofoxide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterdamp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloorfluorkoolstofverbinding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwavelhexafluoride
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_(stof)
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Elk voedselproduct brengt een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen voort. Om te kunnen 

berekenen voor hoeveel uitstoot een bepaalde hoeveelheid voedsel zorgt, zetten we de uitstoot 

van de verschillende broeikasgassen om in CO2-equivalenten. De CO2-equivalenten verschillen 

afhankelijk van het soort voedsel. Vlees heeft bijvoorbeeld een hogere CO2-equivalentie dan 

groenten. De emissies voor de productie van rundvlees, voor België van runderen afkomstig uit 

Brazilië, bedragen bijna 60 kg CO2-equivalentie/kg. Bij Nederlands kippenvlees is dit 2,6 kg CO2-

equivalentie/kg. Ook bij visproducten varieert de CO2 equivalentie/kg sterk per soort: tussen de 

0,9 en 7,9 kg. Vleesvervangers hebben 0,5 kg CO2eq./kg. Ze zorgen voor een pak minder uitstoot 

dan vlees en vis. Kaas echter is vervuilender dan vis: 9 kg CO2-eq./kg. Bij plantaardige producten 

bedraagt de CO2-eq./kg 1 tot 2,5 kg.(Projectgroep Voeding, 2011, p. 13)  

 

(Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 115) 

 

Klimaatverandering, waaraan de broeikasgasemissies van voedsel en voedselverspilling 

bijdragen, heeft ernstige gevolgen. Indien onze temperatuur zodanig toeneemt dat de grens van 

2°C (de totale temperatuurstijging ten opzichte van de pre-industriële temperatuur) 

overschreden wordt, zal dit verschillende verstrekkende en ook onvoorziene consequenties 

hebben. De oceanen zullen door de opwarming steeds verder verzuren. Ze absorberen immers 

een deel van de CO2. De koolstofdioxide lost op in het water en vormt koolzuur, wat 

verantwoordelijk is voor deze verzuring. Verzuring is heel schadelijk voor plankton en 

koraalriffen. Het zeeniveau zal met 0,8 tot 1,3 meter stijgen tegen 2100. Een dergelijke stijging 

zorgt voor een nog grotere temperatuurstoename: naarmate meer ijs wordt omgezet in water, 

absorbeert de aarde meer zonne-energie. Dit leidt tot een positief terugkoppelingsmechanisme, 

waardoor de temperaturen sneller omhoog gaan. De gevolgen zijn hittegolven, stormen, droogtes, 

bosbranden, overstromingen, … Hierdoor zal de voedselproductie een drastische klap krijgen. 
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Vooral producenten die afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw gebaseerd op regenval zullen  

met heel grote problemen te kampen krijgen. Gebieden waar extreme droogte heerst, zullen zich 

uitbreiden, waardoor de grond die bruikbaar blijft voor landbouw in hoge mate begrensd wordt. 

De klimaatopwarming zal voor nog meer honger zorgen, in een wereld waar al veel mensen 

honger lijden. De klimaatopwarming heeft trouwens niet alleen effect op mensen, maar ook op 

planten, dieren en op volledige ecosystemen. De veerkracht bij talrijke ecosystemen zal worden 

gebroken. (Jones & De Meyere, 2009, pp. 58–61) 

De verspillende en vervuilende geïndustrialiseerde welvarende landen zijn veel minder 

kwetsbaar voor honger en de gevolgen van klimaatsopwarming en milieudegradatie, terwijl zij er 

zelf historisch grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Wijzigingen in het klimaat en de 

achteruitgang van het water, de bodem, de lucht, … verhogen de druk op kwetsbare en armere 

samenlevingen. Zij zijn grotendeels afhankelijk van voedselproductie, en als de productie veel 

moeilijker wordt, hebben zij weinig om op terug te vallen. De klimaatverandering zal 

voornamelijk de Zuiderse landen treffen. De landen met de grootste uitstoot over de voorbije 200 

jaar, de VS, Europa en Japan, zullen niet zo zwaar getroffen worden. Dit wijst op 

klimaatonrechtvaardigheid. We zien nu al dat in de periode tussen 2000 en 2004 98% van 262 

miljoen mensen die geconfronteerd worden met klimaatrampen, zich in de ontwikkelingslanden 

bevinden. Het risico voor ons is 79 maal kleiner dan voor iemand uit Azië, Afrika en de kleine 

eilanden. Ook de milieudegradatie is daar vaak een groter probleem dan bij ons aangezien de 

productie van voedsel met de bijhorende ingrepen voornamelijk in ontwikkelingslanden gebeurt. 

Mensen daar kunnen zich minder goed beschermen tegen productieproblemen en 

voedseltekorten omdat ze, zoals we zullen zien in 5.2.2., geen sociale vangnetten hebben, niet 

beschikken over een grote onderhandelingsmacht, vaak een speelbal zijn van de economische 

structuren, … (Jones & De Meyere, 2009, pp. 63–64) 

Milieudegradatie: Gevolgen op de biodiversiteit en ecosystemen, 

water, lucht en bodem 

Niet alleen de effecten van de klimaatverandering zorgen voor de vernietiging van biodiversiteit 

en ecosystemen. Doordat de productie van voedsel zo veel landoppervlakte inneemt, worden 

bossen vernietigd en moerassen drooggelegd, waardoor hele ecosystemen teloor gaan. Grote 

delen van tropische regenwouden worden verwoest om er landbouwgrond van te maken. Bodems 

van tropische regenwouden zijn echter arm en raken snel helemaal uitgeput waardoor er niets 

meer op kan groeien en leven, terwijl ze vroeger een hele grote rijkdom aan biodiversiteit 

bezaten. De ontbossing op zich is trouwens verantwoordelijk voor 20% van  broeikasgasemissies. 

In Brazilië zorgt ontbossing, voor vlees en sojaproductie, voor een broeikasgasstijging van 75%. 

(Stuart, 2009, p. 93) Ook het overmatig en verkeerd gebruik van kunstmest en pesticiden creëert 

dode zones en reduceert de biodiversiteit. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 21) 

Wanneer bijvoorbeeld in Kenia de vraag naar suikerriet steeg, werd in 2008 besloten om de Tana 
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River Delta droog te leggen en te bewerken voor de productie van suikerriet. Dit leidde tot een 

ecologische en ramp voor leeuwen, nijlpaarden, de bedreigde rode ‘colobus’, haaien en 345 

vogelsoorten. Ook duizenden boeren en vissers waren afhankelijk van de delta, en verloren zo 

hun bron van inkomen. Bijna 80% van alle bedreigde vogels en zoogdieren worden bedreigd door 

onduurzaam landgebruik en landbouwexpansie. (Tristam Stuart, 2009, p. 86-95) 

Onze consumptie van vlees en vis heeft verstrekkende gevolgen. De vraag naar vlees leidt tot 

grootschalige ontbossing om extra graasland vrij te maken. Sinds 1980 is de oppervlakte 

graasland door de stijgende vraag naar vlees verzesvoudigd. In geïndustrialiseerde landen eet 

elke inwoner ongeveer 60 à 80 kg vlees per jaar. Belgen consumeren gedurende hun leven zo wat 

5 koeien, 7 schapen, 42 varkens, 891 kippen, 43 kalkoenen en 24 konijnen.  (“Documentaire 

‘LoveMEATender’”, 2013) Door de hogere inkomens in China, India e.a. is ook daar het 

vleesconsumptieniveau gestegen. (Jones & De Meyere, 2009, pp. 211–212) Doordat steeds meer 

bossen moeten gekapt worden om graasgrond te winnen, moeten wilde dieren wijken. 306 van de 

825 regio’s die WFF geïdentificeerd heeft als ecoregio’s16, worden bedreigd door vee. De veesector 

zorgt voor een habitatverlies van veel bedreigde diersoorten die op de rode lijst van de IUNC 

staan.17 (Projectgroep Voeding, 2011, p. 15) 

Onze oceanen zijn overbevist: 7% van de visbestanden zijn uitgeput of worden overmatig 

geëxploiteerd. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 15) Tegen 2050 zullen bijna alle commerciële 

vissoorten uitgeput zijn. (Jones & De Meyere, 2009, p. 217) Dit zorgt niet enkel voor een 

inkrimping van het visbestand maar ook voor een verstoring van het hele ecosysteem in de 

oceanen. Natuurlijke mangroves worden omgezet in kunstmatige garnaal- en scampibaaien en 

gereduceerd tot eenzijdige broedhavens. Zo zijn al 30 % van de mangroves op de wereld 

vernietigd. Uit de omgeving moet per kg scampi’s 2 kg wilde vis gevangen worden om de scampi’s 

te voeden, terwijl de vissers uit de omgeving afhankelijk zijn van de wilde vis. Met het verdwijnen 

van mangroves verdwijnen ook de natuurlijke dammen rond de kusten. Dit is één van de reden 

waarom tsunami’s zo desastreuze gevolgen kunnen hebben. (Stuart, 2009, p. 19) Het verlies aan 

biodiversiteit zorgt voor een verlies aan voedselvoorziening, waterkwaliteit en de veerkracht om 

met systeemschokken (tsunami’s bijvoorbeeld) om te gaan.  

Een ander voorbeeld van schadelijke visvangst is het gebruik van speciale sleepnetten. Dit lijdt tot 

beschadiging van de fragiele zeebodems en het rijke leven dat zich daar bevindt. De steeds 

exotischere voedselvoorkeuren van de consument brengen een groot lijden in de oceaan teweeg: 

voor de populaire haaienvinnensoep worden ontvinde haaien levend teruggegooid in de oceaan 

om er uiteindelijk een pijnlijke dood te sterven. Onze visvangst kent ook een energetische 

                                                                    
16 Ecoregio’s bestrijken relatief grote gebieden van land of water, en bevatten karakteristieke en geografisch verschillende 
assemblages van natuurlijke gemeenschappen en soorten. Elke ecoregio heeft een relatief verschillende biodiversiteit aan 
flora, fauna en ecosystemen.  
17 Voor een overzicht van de rode lijst, zie: http://www.iucnredlist.org/ 

 

http://www.iucnredlist.org/
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inefficiëntie: de mondiale vloot gebruikt 12,5 keer meer energie om vis te vangen dan de energie 

die wij uit de consumptie van vissen halen. (Jones & De Meyere, 2009, p. 217) 

Landbouw is een grote oorzaak van watervervuiling. Landbouw veroorzaakt emissies van nitraat, 

nitriet, ammoniak en fosfor. Deze emissies worden onder andere veroorzaakt door meststoffen. 

Ze veroorzaken eutrofiëring van het water. Dit wil zeggen dat er een teveel aan voedingsstoffen in 

het water terecht komt. Op termijn zorgt dit voor een daling van het zuurstofniveau in het water, 

waardoor organismen die zuurstof nodig hebben niet langer kunnen overleven. Ook dit is een 

oorzaak voor een daling in de biodiversiteit. Ammoniak (nh3) ligt aan de basis van zure regen die 

op zijn beurt verantwoordelijk is voor de verzuring van bodem en ecosystemen. (Projectgroep 

Voeding, 2011, p. 7) 

Voedselproductie leidt ook tot luchtvervuiling in de vorm van de vernietiging van de ozonlaag 

(10%) en van smog (15%). Landbouw is de rechtstreekse oorzaak van bodemerosie, door het 

steeds verder ontginnen van land, het omploegen van akkers en het rooien van gewassen, door 

wind- en watererosie, door een tekort aan nutriënten, chemische vervuiling of verzilting …. Alle 

regio’s ter wereld kennen dit probleem. Ongeveer 20% van de weiden en weidegronden op de 

hele wereld zijn gedegradeerd door overbegrazing, compactie (samendrukking van de grond door 

er te veel dieren, te zware tractoren, … op in te zetten) en erosie. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 

17) (Erik Millstone & Tim Lang, 2003, p. 22) 

Een milieuethische analyse 

Om welke ethische redenen is voedselverspilling, in een context van klimaatopwarming en 

milieudegradatie eigenlijk onaanvaardbaar? Is dit onverantwoord ten opzichte van de natuur, de 

mens, of beide? En waarom moeten we slechte de gevolgen voor de natuur tegengaan? Het 

volgende deel is voornamelijk gebaseerd op een ethische analyse van Amartya Sen (The Idea of 

Justice), een Indiaas econoom en filosoof, omdat hij de verschillende dimensies van het belang van 

een goede zorg voor de natuur aanhaalt.  

Voedselverspilling is in strijd met de waarde van de natuur. We exploiteren de natuur (en door de 

verspilling is de exploitatie vaak ook nog eens voor niets geweest), tot op een niveau dat de 

natuur het eigenlijk niet meer kan dragen. De klimaatopwarming maakt dit duidelijk. Dit terwijl 

we de natuur, en al het leven dat het voorbrengt, moeten koesteren. Dit zowel om de natuur zelf, 

als de waarde die het heeft voor de mens. Indien we enkel naar de waarde van de natuur in se 

kijken, is eigenlijk elke menselijke interventie in de natuur slecht. (Sen, 2009, p. 248) De 

uitroeiing van schimmels op ons voedsel zou in die zin niet mogen. Voedselverspilling in de 

productiefase (door schimmels, plagen, ziekten) is in die zin iets wat natuurlijk is, en waarin we 

ons niet mogen mengen. Aangezien bepaalde elementen van de natuur negatieve gevolgen voor 

de mens kunnen hebben, mag niet alles van de natuur als intrinsiek waardevol en onaantastbaar 

worden gezien. De (milieuethische) analyse van de natuur, en het voedsel die het voorbrengt, 

blijft een menselijke analyse. De klimaatopwarming is niet noodzakelijk nefast voor de natuur of 
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het voorbestaan van de wereld, maar is dit wel voor de mens. Zelfs na de klimaatopwarming en 

bepaalde ecologische rampen kan de natuur nog altijd, zij het op een andere manier, verder 

evolueren. Voor de mens kan dit echter het einde betekenen.  

Zonder de natuur kan de mens niet voortleven. De milieudegradatie en klimaatopwarming, en de 

oorzaken hiervan zoals voedselverspilling, moeten worden tegengegaan worden om menselijk 

lijden te vermijden. We hebben een leefbare natuur nodig, zowel nu als in de toekomst. Volgens 

het Brundtland Rapport (1987) moet duurzame ontwikkeling dan ook tegemoet komen aan de 

menselijke noden: “It is a development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs”. (United Nations, 1987, p. 37) Het 

Brundtland Raport (met de titel Our Common Future) is geschreven door de World Commission on 

Environment and Development (WCED). Het rapport pleitte voor het eerst voor een duurzame 

ontwikkeling op globaal niveau. Indien we blijven omgaan met de natuur zoals we nu doen, zullen 

de milieudegradatie en de klimaatopwarming ervoor zorgen de toekomstige generaties 

(voedsel)tekorten zullen hebben, en hun noden dus niet kunnen invullen.  

De milieudegradatie en klimaatopwarming hebben zowel voor mens en dier nefaste gevolgen. We 

zagen reeds dat ecosystemen en de natuurlijke habitat van dieren wordt vernietigd, waardoor 

dieren uitsterven. Wij zijn verantwoordelijk voor hun lijden. Gautama Buddha stelt in Suttanipa 

dat wij het leven van dieren beïnvloeden. Wij zijn sterker dan hen, er is een asymmetrie in macht. 

Dit brengt echter een grote verantwoordelijkheid voor de dieren met zich mee. Sen zegt hierover 

het volgende: ”We can have many reasons for our conservational efforts – not all of which are 

parasitic on our own living standards (or need fulfillment) and some of which turn precisely on 

our sense of values and on our acknowledgement of our fiduciary responsibility”. (Sen, 2009, p. 

251) 

Hiermee bedoelt Sen dat het belang van duurzame ontwikkeling niet alleen betrekking heeft op 

menselijke noden, waarbij we de natuur en dieren gebruiken, maar dat ook menselijke waarden 

en de kennis van onze verantwoordelijkheden essentieel zijn. Enkel naar noden kijken is een 

magere kijk op de menselijkheid. Mensen hebben ook waarden, mogelijkheden om te redeneren, 

te participeren en te handelen, … Beter omgaan met de natuur, en niet meer verspillen, is dus 

belangrijk op een nog hoger niveau. Robert Solow, een Amerikaanse econoom, gaat in zijn 

definitie van duurzaamheid verder dan enkel de menselijke noden: duurzaamheid vereist dat de 

volgende generatie alles moet hebben wat nodig is om een levensstandaard te bereiken die 

minstens even goed is als de onze. Volgens Sen zijn echter niet alleen de menselijke noden en de 

levensstandaard belangrijk, maar ook de dingen waar mensen, nu of later, waarde en belang aan 

hechten. Het voortbestaan van de dwerguil heeft bijvoorbeeld geen invloed op onze 

levensstandaard. Maar zelfs indien we nog nooit een dwerguil hebben gezien, hechten we toch 

belang aan het leven van het uiltje. (Sen, 2009, p. 250-251)  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Commission_on_Environment_and_Development&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Commission_on_Environment_and_Development&action=edit&redlink=1
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Het behoud van de natuur, het tegengaan klimaatopwarming en de milieudegradatie (en dus ook 

voedselverspilling!) is belangrijk om de natuur zelf, voor  de invulling van onze noden, voor het 

behoud (ook in de toekomst) van een goede levensstandaard, en voor de kwaliteit van het leven – 

waar normen en waarden inherent aan zijn. De mens en de natuur zijn verbonden. We hechten 

veel te weinig waarde aan de natuur. Voedselverspilling is daar een blijk van. We zijn echter deel 

van het geheel, en moeten bewuster omgaan met de natuur in het algemeen, en ons voedsel 

specifiek.  

 

“Access to food is one of the first and most fundamental of all human rights. Where food is 

lacking, it becomes impossible to live with dignity, and the rights to a healthy life and 

peaceful coexistence are undermined. The world is now experiencing a silent tragedy caused 

by humanity’s inability to produce and distribute sufficient quantities of food.”(Barilla 

Center for Food & Nutrition, 2012, p. 52) 

Voedselverdeling en gezondheid 

Honger en ondervoeding zijn een dagelijkse realiteit voor vele armen. Er bestaan nog steeds  

hongersnoden op grote schaal. In 2011 was dit nog het geval in de Hoorn van Afrika. Elk jaar 

sterven 36 miljoen mensen door slechte- en ondervoeding. 1,1 miljard mensen zijn ondervoed. Dit 

is één zevende van de wereldbevolking. 53% van de kindersterfte in ontwikkelingslanden wordt 

veroorzaakt door slechte- en ondervoeding. Ongeveer 11 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia, 

Somalië, Djibouti, Zuid-Sudan en Uganda lopen het risico op uithongering. In 2012 zijn meer dan 

265 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika ondervoed. Dit zijn één op vier Afrikanen in heel Afrika 

of één op drie Afrikanen uit de Sub-Sahara. Azië kent in absolute aantallen de grootste 

ondervoeding, namelijk 225 miljoen mensen in India en 41 miljoen in Bangladesh. Het aantal 

stijgt nog steeds. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 14, 50-51)  

Honger heeft ook gevolgen voor de menselijke gezondheid en welzijn. Elk jaar worden tot 

500.000 kinderen blind door een vitamine A tekort, door onder andere een gebrek aan groenten. 

Groenten zijn vaak een luxe voor de armen. De productie van groenten is echter het meest 

duurzame en betaalbare middel om een tekort bij de armen aan micronutriënten, zoals vitamine 

A- en ijzertekort, op te vangen. Een tekort aan deze stoffen leidt tot een slechte mentale en fysieke 

ontwikkeling. Ook bloedarmoede, waar 2 miljard mensen aan lijden, is hier een gevolg van. 

Chronische of acute ondervoeding of slechte voeding hebben schadelijke effecten op het 

immuunsysteem. Ze verhogen de vatbaarheid voor ziektes en de ernst en duur van de ziekte. Dit 

verhoogd risico wordt versterkt door omstandigheden die vaak onlosmakelijk verbonden zijn met 

onvoldoende voeding: slechte hygiëne, ontoereikende gezondheidszorg en te beperkte toegang 

tot drinkwater en basisgeneesmiddelen. Kinderen met een voedseltekort krijgen te weinig 
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eiwitten binnen, waardoor ze vlugger besmet worden met ziektes als de mazelen of diarree. Deze 

opeenstapeling van factoren is een belangrijke oorzaak voor vroegtijdige dood.  

Ondervoeding en ziekte hebben op hun beurt invloed op de sociale omstandigheden. Mensen 

kunnen niet meer gaan werken en geraken verder gemarginaliseerd. Voedseltekorten leiden ook 

tot conflicten, migratie, politieke of sociale instabiliteit, scheef getrokken machtsverhoudingen 

tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen, internationale druk …. (Erik Millstone & Tim Lang, 

2003, p. 26)  (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 52) 

In de westerse landen daarentegen eten mensen te veel en gooien ze zomaar voedsel weg. 1,3 

miljard mensen zijn obees of lijden aan overgewicht18. 29 miljoen mensen per jaar sterven aan 

ziektes die te maken hebben met een overmatige voedselconsumptie. (Barilla Center for Food & 

Nutrition, 2012, pp. 50–51) In de VS kampte in de tweede helft van de jaren 70 iets minder dan de 

helft van de volwassenen met overgewicht. Nu zijn drie kwart van de Amerikanen te zwaar en 

zestig miljoen obees. In Europa heeft ongeveer de helft van de volwassen bevolking te maken met 

overgewicht. Meer dan 10% hiervan is obees. (Dagevos & de Bakker, 2008, p. 23)   

Overgewicht en obesitas leiden tot stofwisselings-, cardiovasculaire en tumor gerelateerde 

ziektes. In 2005 zorgden hartziektes voor 17,5 miljoen doden. Dit staat gelijk aan 30% van de 

doden wereldwijd. 7,6 miljoen van deze mensen stierf door hartziektes en 5,7 door een 

hartaanval. Tegen 2015 zal dit aantal oplopen tot 20 miljoen: de belangrijkste doodsoorzaak 

wereldwijd. In 2007 stierven 7,9 miljoen mensen aan kanker. Toekomstige voorspellingen wijzen 

op 9 miljoen in 2015 en 11,4 miljoen in 2030. Per jaar komen er 7 miljoen diabetici bij. Dit 

betekent één extra diabetici per elke vijf seconden. Diabetes komt het meest voor in 

industrielanden, maar de laatste jaren stijgt het aantal diabetici ook heel snel in Azië en de 

Caraïben. (Erik Millstone & Tim Lang, 2003, p. 27) De moleculaire, metabolische en hormonale 

veranderingen die optreden door excessieve en chronische inname van calorieën, een slecht 

voedingsmodel en een ongezonde levensstijl spelen ook een centrale rol in een versneld 

verouderingsproces.  

In de Verenigde Staten is 17% of 12,5 miljoen kinderen tussen de 2 en 9 jaar obees of te zwaar. Bij 

de adolescenten is dit één derde. Er zijn 148 miljoen kinderen (onder 5 jaar) met ondergewicht. 

(Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 180–181) 

                                                                    
18 Overgewicht en obesitas zijn niet hetzelfde: “Het verschil tussen overgewicht en obesitas heeft te maken met het BMI 
(Body mass index). Dit is de verhouding tussen je gewicht en je lichaamslengte: kilogram per lengte x lengte, kg/m² . Een 
normaal BMI zit tussen de 20 en de 25, boven de 25 spreken we van overgewicht en boven de 30 van obesitas. Met een 
BMI van meer dan 40 spreken we over morbiede obesitas.” (Vergust, 2012) 
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(Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 50–51) 

 

Honger en overgewicht, met de bijhorende gezondheidsproblemen, zijn onder meer het gevolg 

van een ongelijke voedselverdeling.19 Voedselonzekerheid en voedseloverschotten zijn eerder een 

kwestie van toegang tot voedsel (via bijvoorbeeld de koopkracht en de prijzen van voedsel), dan 

een kwestie van voedselvoorziening: onze pot voedsel is groot genoeg om heel de 

wereldbevolking te voeden. Sterker nog, er is zelfs een overschot.  

We produceren genoeg calorieën voor de 7 miljard mensen die de wereldbevolking rijk is. 

Dagelijks heeft een volwassene ongeveer 2.550 calorieën nodig. Indien een volwassene veel 

minder calorieën krijgt dan de voorgeschreven 2.550 calorieën, lijdt hij of zij honger. Met 

kinderen en ouderen erbij gerekend kunnen we stellen dat een persoon gemiddeld 2.000 

calorieën per dag nodig heeft. De wereldwijde productie voorziet elke persoon echter van 2.800 

calorieën per dag! Met de hoeveelheid voedsel die wereldwijd geproduceerd wordt, kan dus heel 

de wereldbevolking een goed gevoed en gezond leven leiden. (Barilla Center for Food & Nutrition, 

2012, pp. 50–51) (FAO, 2003)  In 2005 berekende FAO dat de totale productie van graan ongeveer 

2,2 miljard ton bedroeg. Indien iedereen op de wereld ongeveer evenveel krijgt, krijgt iedere 

persoon ongeveer 340 kg graan per jaar. Dit zijn 2.000 calorieën per dag. Per dag eten we 

ongeveer 1,2 kg voedsel. Met de 1,3 miljard ton die we weggooien kunnen we ongeveer 3 miljard 

mensen per jaar voeden. Wanneer we de mensen die ondervoed zijn, die lijden aan ondervoeding 
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 Een oneerlijke voedselverdeling is niet de enige oorzaak van honger. Ook de impact van klimaatverandering en 

milieudegradatie, investeringen in biobrandstoffen waardoor er minder grond vrij is voor voedsel, de verspreiding van het 
Westerse dieet (grote vleesconsumptie en vet voedsel), een toenemende financiële speculatie op voedselprijzen, hogere 
olieprijzen, het onvoldoende inschakelen van boeren en herders die werken op kleine schaal, conflicten, geweld en 
corruptie, … spelen hier allemaal een nefaste rol in. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 14, 50–51)  
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en sterven door te weinig voedsel bij elkaar optellen, komen we in totaal aan 2,1 miljard mensen 

met hongerproblemen. Er is dus voldoende voedsel voor de mensen die honger lijden. Er blijft, 

indien we geen voedsel meer weggooien, volgens deze berekening zelfs 0,9 miljard ton voedsel 

over. Dit bevestigt opnieuw dat er op aarde voldoende voedsel is voor iedereen. (Erik Millstone & 

Tim Lang, 2003, p. 18) De laatste 50 jaar kent de voedselproductie zelfs een grotere toename dan 

de wereldbevolking: er wordt zowel voedsel geproduceerd voor de nodige consumptie als voor de 

verspillingdrang! (Projectgroep Voeding, 2011, p. 16)  

Volgens FAO zal er ook in de toekomst nog voldoende voedsel zijn om de grotere wereldbevolking 

te voeden. “FAO has maintained consistently that, on the basis of availability of suitable land for 

rainfed and irrigated agriculture, enough food could be produced for the much larger human 

population predicted for 30 years from now”. (FAO, 2003, p. 5) Dit blijft natuurlijk moeilijk te 

voorspellen. Er kunnen onvoorziene gevolgen zijn van de klimaatopwarming waardoor oogsten 

teloor gaan en er toch nog tekorten optreden, er kunnen oorlogen ontstaan waardoor de 

voedselproductie bemoeilijkt wordt, er kunnen grote economische crisissen voorkomen met tot 

gevolg een tekort aan geld voor de voedselproductie- en consumptie, ….  

We hoeven echter niet over te toekomst te speculeren om te zien dat er nu al een heel grote 

wanverhouding bestaat tussen voedselverspilling (en obesitas) in de rijke landen enerzijds en 

honger in de arme landen anderzijds. Wanneer rijke landen miljoenen tonnen voedsel kopen en 

vervolgens weggooien, halen ze voedsel van de markt, voedsel dat anderen hadden kunnen 

kopen. (Stuart, 2009, p. xvi) (Gustavsson e.a., 2011, p. 1) Europa en Amerika kopen ongeveer 25% 

meer voedsel dan ze opeten. (Stuart, 2009, p. 87) Wij gooien een ontzettend groot deel van het 

voedsel weg, terwijl 53% kinderen in ontwikkelingslanden sterven aan honger. Als in de VS zelfs 

maar 5% van de weggegooide voedselresten herwonnen zou worden, dan zouden op één dag 4 

miljoen mensen te eten hebben. Volgens het UN Wereldvoedselprogramma (WFP) zou elke lege 

maag in Afrika gevuld kunnen worden met het surplus aan voedsel enkel en alleen afkomstig uit 

de VS. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 43) Als we in de voedselvoorzieningketen de 

voedselverspilling zouden halveren, zou dit voor voedsel voor 1 miljard mensen zorgen. Voor de 

1,1 miljard mensen die ondervoed zijn, zou dit een enorm verschil maken. (Kummu e.a., 2012, p. 

477) Het contrast tussen voedselverspilling en honger geldt vanzelfsprekend niet enkel voor rijke 

Westerse landen enerzijds en arme landen zoals Afrika anderzijds. Ook in de rijke landen zelf, 

zoals België, zien we deze disharmonie. In Brussel lijden 200.000 mensen honger, terwijl er in 

België 4.192.000 ton voedsel per jaar wordt weggegooid. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 26)  

Wanneer wij voedsel verspillen heeft dit ook nog een andere sociale implicatie: om de producten 

te maken waarvan op wereldniveau één derde in de vuilnisbak belandt, moeten mensen soms in 

schrijnende omstandigheden werken. In Ivoorkust worden kinderen geronseld om op 

cacaoplantages te werken. Ze werken er zonder vergoeding en worden vaak met geweld 

gedwongen. Hun lijden, dat er in de allereerste plaats niet zou mogen zijn, is dus voor niets 

geweest. (Jones & De Meyere, 2009, p. 221)  
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Met een rechtvaardigere verdeling zou zowel de verspilling als de honger sterk gereduceerd 

worden. Vaak wordt echter geargumenteerd dat het rechtvaardiger verdelen van voedsel niets 

uitmaakt omdat de wereldbevolking te groot is. We kunnen de onrechtvaardige verdeling niet 

wegwerken omdat er eenvoudigweg te weinig voedsel te verdelen valt. Garrett Hardin beschrijft 

dit in The Tragedy of the Commons: zelfbelang zorgt ervoor dat mensen hun persoonlijke winst 

verhogen, met de overschrijding van de (voedselproductie)capaciteiten van onze aarde als gevolg. 

Zonder strenge restricties op voortplanting zullen we niet overleven, of overleven we met enorm 

veel lijden. (Hardin in: Pojman, 2012, pp. 61–71) Vandaar ook zijn Lifeboat Ethics: wanneer we 

een drastische voedselredistributie zouden doorvoeren, zorgen we voor een grote catastrofe. De 

welvarende landen zouden beter in hun eigen overleven voorzien en zelf de bronnen en voedsel 

in handen houden. We mogen geen bronnen of voedsel uit handen geven aan behoeftige landen of 

immigranten, of we zorgen ervoor dat de ‘lifeboat’ kapseist. (Hardin in: Pojman, 2012, pp. 85–94)  

Zoals hierboven reeds vermeld blijkt dat er wel degelijk voldoende voedsel is voor iedereen. Ook 

verschillende ethici zoals Jacqueline Kasun, William Murdoch en Allan Oaten schuiven de 

stellingen van Hardin en andere neomalthusianen van de baan. Kasun stelt in haar artikel The 

Unjust War against Population dat, in tegenstelling tot de Lifeboat, de limieten van de aarde nog 

steeds niet vaststaan en gekend zijn. Ze toont ook aan dat, zoals eerder reeds beschreven, er meer 

dan voldoende voedsel en bronnen voor iedereen zijn: er zijn er zelfs ‘te veel’. Het is niet omdat er 

zo veel honger op de wereld is, dat er ook sprake is van tekorten. Aan de hand van verschillende 

data en statistieken beschrijft ze dat de voedselproductie op de wereld sterk is gestegen. Sinds 

1977 neemt de hoeveelheid  voedsel zelfs sneller toe dan de bevolking.  

Interessanter nog is de kritiek van Murdoch en Allan op de Lifeboat Ethics. Volgens hen strookt 

Hardins doemdenken niet met de realiteit: in de echte wereld is honger en lijden te wijten aan 

verdeling en economie, niet aan agrarische begrenzingen. De focus op het noodgedwongen 

overleven van de happy few is een uitvlucht om niet meer verantwoordelijk te hoeven zijn voor 

degenen die tekorten hebben. We zijn aansprakelijk voor de toestand van de armen en moeten 

hun lijden dan ook verzachten. (Pojman, 2012, pp. 48, 71–100)  

In de toekomst zou een te grote bevolking wel een realiteit kunnen zijn. Samen met de gevolgen 

van klimaatsopwarming, eventuele oorlogen, migraties, zou dit inderdaad tot tekorten kunnen 

lijden. Dit neemt echter nog steeds onze verantwoordelijkheid om het voedsel eerlijker te 

verdelen en nu iets aan de honger op de wereld te doen niet weg.  

Voedselverdeling en economie 

Niet alleen de voedselverdeling kent wanverhoudingen, ook bij de prijzen van voedsel is dit het 

geval. Voedselprijzen en het verschil van de prijzen in de rijke en de arme landen hebben zowel 

een invloed op honger als op voedselverspilling bij de consumenten. In de armere landen moet 

men meer betalen dan in het Westen. Daar leidt dit tot nog meer honger, hier tot nog meer 

voedselverspilling. Dit deel gaat over voedselverspilling in relatie met voedselprijzen. In 6.1.1. 
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hanteer ik een bredere analyse van het economisch systeem en de voedselverspilling binnenin dat 

systeem. 

De invloed van voedselprijzen op honger en verspilling 

De voedselverspilling van hoge inkomenslanden is helemaal anders dan die van lage. In lage 

inkomenslanden kost voedsel veel geld en is het duidelijk een overlevingsproduct. Westerse 

consumenten moeten procentueel minder geld spenderen aan voedsel. Het gewicht van voedsel in 

het consumptiepakket bedraagt slechts 10% in de VS. Volgens Danielle Nierenberg van het 

Worldwatch Institute in Washington, D.C.: “Since food is so cheap in the United States, we waste 

tons of it, just like we leave the water on while we brush our teeth. We buy too much of it, and it 

goes bad.” (Todd, 2011)  

Bij de EU-landen met een gelijke ontwikkeling schommelt het deel van het budget dat wordt 

uitgegeven aan voedsel tussen de 10 en 15 %. In China is dit 30 % en is Sub-Sahara Afrika loopt 

dit op tot 60%! (IMF staff, 2007, p. 13) In Rwanda gaat 72% van het totale budget naar voedsel en 

in Tajikistan 75%. (Erik Millstone & Tim Lang, 2003, p. 19) Het lage percentage in het Westen 

geldt niet voor de consumenten die onder de armoededrempel leven. In Vlaanderen is dit 10,4%.  

Voedselverspilling op het consumentenniveau is minimaal in ontwikkelingslanden. Armoede en 

extreem lage inkomens laten geen verspilling toe. Consumenten in ontwikkelingslanden kopen 

kleine hoeveelheden voedsel per keer. Ze kopen vaak net genoeg voor de maaltijden van één dag. 

(Gustavsson e.a., 2011, p. 13)  

In geïndustrialiseerde landen verspillen de consumenten heel veel. Sinds de jaren 60-70 is de 

welvaart in de westerse samenleving erg toegenomen. Belgische huishoudens moeten 14% 

minder uitgeven aan voedsel dan in 1970. In 1970 was ongeveer 30% in het budget bestemd voor 

voedsel, in 2006 was dit nog maar 16%. Door de relatief lagere uitgaven wordt er vlugger voedsel 

weggegooid. Het financiële verlies is minder voelbaar. (OVAM, 2012, p. 45) Op Europees niveau 

verspillen de consumenten het meest in vergelijking met de andere schakels van de voedselketen. 

Ze zijn verantwoordelijk voor 42% van de totale verspilling in de EU. (Bio Intelligence Service, 

2010, p. 63) Per capita omvat de voedselverspilling bij consumenten in Europa en Noord-Amerika 

95-115 kg per jaar, tegenover 6-11 kg per jaar in Sub-Sahara Afrika en Zuid/Zuidoost Azië. 

(Gustavsson e.a., 2011, p. v) 
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Voedsel voor één week in Duitsland en Sudan (Burbery, 2009, pp. 6–7) 

 

De toegenomen welvaart is ook één van de redenen dat we steeds hogere eisen stellen aan 

producten, en dus ook aan het voedsel. Appels horen geen plekjes te hebben en moeten er 

allemaal ongeveer even groot uitzien. Door de overvloedige aanwezigheid springen we er ook 

nonchalanter mee om. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 11)  

De gevolgen van hoge voedselprijzen voor arme landen 

Hoge voedselprijzen en prijsstijgingen kunnen in de arme landen heel noodlottige gevolgen 

hebben. Bij een prijsstijging van 71 %, zoals in 200820 en tussen juni 2010 en juni 2011 het geval 

was, komen er 44 miljoen arme mensen bij. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 50–51) 

De internationale voedselprijzen stijgen de dag van vandaag nog steeds met 70%. Voor mensen 

die slechts één tot twee dollar per dag verdienen, zoals in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost Azië, 

                                                                    
20 De voedselcrisis in 2008 ontstond door stijgende armoede, een tekort aan sociale opvangnetten, onderinvestering in 
duurzaam landbouwonderzoek, een tekort aan krediet en voorlichtingsdiensten, e.d. (Barilla Center for Food & Nutrition, 
2012, pp. 46–48) 
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hebben stijgende voedselprijzen dramatische gevolgen. Op onderstaande grafiek zien we dat de 

voedselprijzen zowel tussen 2007 en 2008 en de voorbije jaren fel gestegen zijn.  

 

(Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 47) 
 
 

Hier komt bij dat arme landen de prijsschommelingen niet goed kunnen opvangen. Lage 

inkomenslanden hebben vaak geen sociaal vangnet, geen institutionele mechanismen om het 

aanbod te beheersen, geen subsidiepolitiek of prijscontrole voor een aangepast landbouwbeleid, 

… Het is voor kleinschaligere producenten onmogelijk om te onderhandelen over prijzen, 

wanneer het voedsel dat zij produceren in handen is van heel grote multinationale 

ondernemingen. Kleine koffieboeren kunnen niet meespelen in het prijzenspel van multinationals 

zoals Nestlé, Kraft en Sara Lee. Arme landen kunnen hun eigen landbouwproductie ook niet meer 

beschermen door vrijhandelsakkoorden, vaak opgedrongen door het WTO. Zelfs indien de 

westerse consumenten meer zouden betalen voor hun voedsel, is de kans klein dat het geld dat dit 

opbrengt daadwerkelijk bij de boeren belandt. De tussenpersonen, namelijk de voedingsindustrie 

en de distributie, boeken hier de grote winsten. (Jones & De Meyere, 2009, pp. 219–220)  

Arme landen zijn erg afhankelijk voor hun inkomsten van de export van hun producten naar 

andere landen. Wereldwijd moeten ongeveer 1,3 miljard mensen leven van de export van 

voedselproducten. Bijna de helft van de Afrikaanse landen halen 80% van de inkomsten uit 

voedselexport. Deze landen zijn extreem kwetsbaar voor en door misoogsten, sterk 

schommelende grondstoffenprijzen, een lagere vraag en speculatie. Binnen dit systeem leidt dit 

(naast andere economische en ook institutionele tekortkomingen) tot een te laag inkomen.  
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Een rechtvaardigheidsethische analyse 

Ons voedsel (en de prijs van voedsel) in oneerlijk verdeeld. Een volledig eerlijke en gelijke 

verdeling op de hele wereld is onmogelijk, maar de huidige voedselverdeling kent té extreme 

verschillen. Wij zijn in staat om voedsel te verspillen, terwijl ze in andere landen honger lijden. 

In dit deel beargumenteer ik dat de oneerlijke voedselverdeling moreel onverantwoord is, omdat 

deze verdeling tot honger lijdt. Indien aangetoond kan worden dat honger moreel onverantwoord 

is, is ook de oneerlijke voedselverdeling moreel onverantwoord. Beiden hangen samen.   

De huidige voedselverdeling is strijdig met de Fundamentele Rechten van de Mens, omdat het 

voor honger en lijden zorgt: Artikel 25 van de Universal  Declaration of Human Rights (UDHR): 

“Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 

welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en 

geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening 

in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een 

ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van 

zijn wil.” (“Universal Declaration of Human Rights”, z.d.)  Elk jaar sterven 36 miljoen mensen door 

ondervoeding en slechte voeding, en 1,1 miljard mensen zijn ondervoed. Deze mensen hebben 

duidelijk niet genoeg voedsel opdat het welzijn en dat van hun gezin verzekerd zou zijn. De 

gevolgen van honger en obesitas op de gezondheid, zoals bloedarmoede, blindheid en sterfte 

benadrukken nog duidelijker de strijdigheid met de Rechten van de Mens.  

Voedselverspilling is ook niet compatibel met The International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR). Dit verdrag is opgesteld door de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties en werd ingevoerd in 1976. 160 partijen bekrachtigden het verdrag. De ICESCR 

is onderdeel van de International Bill of Human Rights, samen met de UDHR. Artikel 11 van de 

ICESCR benadrukt het recht op voedsel op internationaal niveau. “The States Parties to the 

present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall 

take, individually and through international co-operation, the measures, including specific 

programmes, which are needed (…) to ensure an equitable distribution of world food supplies in 

relation to need.” (UN, 1966)  

De VN pleit in dit verdrag voor een billijke verdeling van de voedselvoorziening op de wereld in 

verhouding tot de behoefte. Nu is het voedsel door de verschillen in voedselprijzen, 

onderhandelingsmacht, en invloed van en op de markt echter niet beschikbaar voor de 

behoeftigen, en gooien de niet-behoeftigen zelfs voedsel weg. Dit is zo ongeveer het omgekeerde 

van de billijke verdeling die de VN en de 160 partijen onderschrijven.  

Honger is volgens verschillende filosofen en moraalwetenschappers moreel onverantwoord (ik 

bespreek hier slechts een beperkt aantal). Het staat de persoonlijke ontwikkeling in de weg. Het 
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stillen van honger is een basisbehoefte die voor ieder mens moet ingelost worden. Zonder voedsel 

leid je geen menswaardig bestaan.  

Deze benadering zien we bij Immanuel Kant, weliswaar lichtjes gemoderniseerd. Volgens Kant 

zou honger de ontwikkeling van het rationeel handelen van de mens in de weg staan. Dit omdat 

mensen die honger lijden en zich enkel kunnen concentreren op het vergaren van voedsel minder 

autonoom zijn dan mensen in wiens basisbehoeften wordt voorzien. Je moet in je basisbehoeften 

voorzien zijn om je ratio te kunnen ontwikkelen, en niet enkel voortdurend bezig te zijn met een 

dagelijkse overlevingsstrijd. We moeten het voedsel rechtvaardiger verdelen, opdat meer mensen 

in staat kunnen zijn rationeel te handelen. Kant bespreekt enkel het negatieve effect van honger 

op rationeel handelen. Hij laat de effecten van honger op de gezondheid en andere gevolgen zoals 

psychologische lijden, de sociale uitsluiting, etc. buiten beschouwing. (Mepham, 1996, p. 10)   

Martha Nussbaum en Amartya Sen kiezen voor een bredere analyse dan louter een focus op de 

ratio. Het reduceren van honger is niet enkel belangrijk voor de ratio, maar ook voor het 

functioneren en verder ontwikkelen van andere menselijke capaciteiten en voor het lichamelijk 

functioneren door voeding in se. Deze menselijke capaciteiten omvatten lichamelijke gezondheid 

en integriteit, bewustzijn en verstand om te fantaseren, denken en redeneren, het in staat zijn ons 

te hechten aan andere mensen en dingen buiten onszelf, de mogelijkheid te hebben met anderen 

te leven, bezorgdheid te tonen voor anderen, zelfrespect te bezitten, controle te kunnen hebben 

op de politieke en materiële omgeving, … Mensen moeten in staat zijn al hun capaciteiten te 

ontplooien en moeten toegang hebben tot wat hiervoor noodzakelijk is, namelijk voedsel (en 

andere basisbehoeften). (Nussbaum, 2006, pp. 76–77) (Mepham, 1996, p. 13) 

Ik besluit dat honger, en dus ook de oneerlijke voedselverdeling, moreel onverantwoord is. Het 

andere gevolg van de oneerlijke voedselverdeling, namelijk voedselverspilling, kan in die zin 

misschien ook als moreel onverantwoord worden gezien, omdat het voortspruit uit een immorele 

voedselverdeling. Dit argument is echter niet doeltreffend genoeg. In het volgende hoofdstuk ga ik 

dieper in op de ethiek rond voedselverspilling.  

 

Voedselverspilling is niet dé oorzaak van klimaatopwarming en milieudegradatie. Het is ook niet 

de oorzaak van de honger op de wereld, maar is net zoals honger een symptoom van een 

oneerlijke verdeling. Voedselverspilling kan dus niet enkel benaderd worden vanuit een 

milieuethiek en verdelings/-rechtvaardigheidsethiek. Voedselverspilling behoort tot de 

voedselethiek, en moet dan ook geanalyseerd worden binnen een voedselethisch denkkader. Na 

een schets van de voedselethiek tracht ik een ethiek te ontwikkelen die specifiek voor 

voedselverspilling geldt: “de voedselverspillingsethiek”.   

Voedselethiek  



|  
 

Hoe we voedselkeuzes maken zegt veel over onze waarden, onze relatie tot degenen die voedsel 

produceren, wie we willen zijn als individu en mensheid, en de soort wereld waarin we willen 

leven. We denken niet vaak aan voedsel als een ethische kwestie. Toch wordt in onze 

voedselgeschiedenis voedsel vaak verbonden met ethiek.  

Verschillende jager-verzamelaarstammen hebben bijvoorbeeld uitvoerige codes over wie 

bepaalde dieren mag doden, en wanneer dit mag gebeuren. In het vroegere Rome en Griekenland 

werden ethische keuzes over voedsel even belangrijk geacht als de ethische keuzes over seks. 

Matigheid en onthouding werden als deugdelijk gezien. (Peter Singer & Jim Mason, 2006, p. 3)  

Voedselethiek kent  een lange geschiedenis van voedingsleer tot andere vormen van morele 

bezorgdheid. In de jaren 60 tot 90 werd voedselethiek geïntroduceerd als een professionele 

ethiek, via onder andere het boek Food Ethics van Ben Mepham. (Hub Zwart, 1999, p. 114) Ben 

Mepham stelde in samenwerking met andere auteurs een boek samen over verschillende 

voedselethische onderwerpen: globale honger, duurzame voedselsystemen, voedselveiligheid, … 

(Mepham, 1996) 

De voedselethiek heeft al vele verschuivingen gekend. Verschillende principes en trends uit de 

geschiedenis van voedselethiek zijn nog steeds relevant de dag van vandaag, maar functioneren in 

andere omstandigheden. Vegetarisme is bijvoorbeeld geen hedendaags fenomeen, maar dook al 

verschillende keren in de geschiedenis op.  

De invulling van de voedselethiek en het 

kritisch onderzoeken van voedselproductie 

en -consumptie is in de loop der jaren veel 

veranderd. De focus in de Griekse 

voedselethiek lag vooral op de onthouding 

van voedsel. Bij de Joodse religie en ethiek 

werd eerder een onderscheid gemaakt 

tussen gerechtvaardigde en ongeoorloofde 

voedselproducten. Ook het Christendom 

drukte z’n stempel op voedsel. In de 

middeleeuwen was voedsel in 

kloosterorden een object van ascese en 

morele oefening. (Hub Zwart, 1999, pp. 

123–125) Het Christendom werd overigens 

later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

gebruikt tijdens sensibilisatiecampagnes 

tegen voedselverspilling. 
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(Shelley, 2012) 

 

Ook de Islam heeft voedselvoorschriften. In de Koran staat letterlijk dat men geen voedsel mag 

verspillen: “Quran, 7:31. Eat and drink: But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters”. 

(Stuart, 2009, p. 199)   

Verschillende filosofen verdiepten zich in de voedselethiek. Vaak deden ze dit niet op een echt 

diepgaande manier, maar velen hadden wel iets over voedsel te zeggen. Ik haal willekeurig een 

paar voorbeelden aan: Tolstoj pleitte voor een directe en spontane relatie met de natuur, voor 

Epicurus stond voedsel gelijk aan genieten zonder overdaad, Foucault schreef over de relatie 

tussen voeding en gezondheid, Nietzsche was gericht op het morele effect van de inname van 

voedsel, … (Korthals, 2002, pp. 20–32)   

In de 17e en 18e eeuw was er een eerder wetenschappelijke interesse in voedsel en 

voedselethiek, terwijl in de 19e eeuw meer aandacht werd besteed aan de sociale dimensie van 

voedselethiek. Dit hing samen met een grotere aandacht voor de sociale implicaties van onze 

productie, distributie en consumptie. (Hub Zwart, 1999, pp. 113-114) Voedsel als sociaal moreel 

probleem komt aan bod in Malthus’ essay over de populatiegroei. Volgens Malthus is er bij 

levende wezens een tendens te blijven groeien, voorbij de grenzen van het beschikbare voedsel. 

Populatiegroei wordt echter vroeg of laat beperkt door een gebrek aan voedsel. De mens kan voor 

deze beperking een rationele oplossing vinden door te vertrouwen op berekeningen, 

vooruitziendheid en moraliteit. Voeding moet onderworpen worden aan regulatie en zelfsturing, 

aan ethiek. Zonder een beleid van remming op de voedselconsumptie kunnen we wereldwijde 

hongersnoden verwachten. Malthus’ voorspelling kwam niet uit. Volgens hem kan voedsel enkel 

lineair groeien, terwijl de bevolking enkel exponentieel groeit. Dit valt volgens critici te 

betwijfelen. We zien nu reeds in Europa dat de bevolking eerder daalt dan stijgt en dat de 

wereldwijde voedselproductie het bevolkingsaantal overstijgt. De voornaamste kritiek op Malthus 

is dat hij van een overdreven schaarste uitgaat, en dat die schaarste de populatie controleert. 

Vooral sinds het kapitalisme zijn er echter verschillende mechanismen gebruikt om de schaarste 

te ontwijken (alhoewel ze niet altijd even effectief zijn). Dankzij technologische ontwikkelingen in 

de 19e eeuw kon de landbouwproductie bijvoorbeeld op onvoorziene schaal groeien. Malthus’ 

analyse, alhoewel het gecontesteerd is, betekende toch een eerste stap in de bewustwording van 

de sociale dimensie van voedselethiek. De analyse van de sociale dimensie van voedsel kende een 

verdere ontwikkeling onder Karl Marx. Volgens Marx zorgde de opkomst van het kapitalisme voor 

de vernietiging van de zelfvoorzienende landbouwgemeenschappen. Dit veroorzaakte een sterke 

stijging van de afstand tussen productie en consumptie, waardoor we steeds meer vervreemd 

geraken van ons voedsel. De afstand tussen de productie en consumptie van voedsel werkt nu nog 

sterk door. Consumenten worden steeds meer afhankelijk van voedselleveranciers en weten niet 

meer hoe voedsel exact wordt geproduceerd. (Hub Zwart, 1999, pp. 121–122)   
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De voedselethiek draait heden ten dage nog steeds om de sociale dimensie van voedsel. Dit zien 

we aan de thema’s in de voedselethiek die nu ‘populair’ zijn: voedsel en globalisering, genetisch 

gemodificeerde gewassen, dierenrechten en vleesconsumptie, obesitas, schaarste, biotechnologie, 

biobrandstoffen versus akkerland, biologisch voedsel, … (Gottwald, Ingensiep, & Meinhardt, 

2010) (Pence, 2002)  Een ethische analyse van voedselverspilling past binnen deze trend. 

Voedselverspilling is naar mijn weten echter nog niet of nauwelijks het onderwerp van ethische 

analyses geweest. The Ethics of Waste van Guy Hawkins is één van de enige boeken over dit 

thema, en over afval in het algemeen en nauwelijks over voedselverspilling. Dit terwijl 

voedselverspilling een steeds groter probleem wordt en heel vérdragende sociale implicaties 

heeft.  

 Voedselverspillingsethiek: ‘de banaliteit van het kwaad’ 

Een voedselverspillingsethiek heeft betrekking op de voedselverspilling die vermeden kan 

worden: de verspilling die veroorzaakt wordt door menselijke fouten, nalatigheid, gemakzucht, … 

Tijdens de voedselproductie kan verspilling soms niet vermeden worden door 

weersomstandigheden, pesten en plagen. Een ethische analyse van voedselverspilling is vooral 

relevant waar voedsel in overvloed aanwezig is. Waar schaarste heerst zal men in de mate van het 

mogelijke de verspilling zo veel mogelijk trachten te reduceren. Dit zien we in arme landen waar 

voedseltekorten heersen en in tijden van oorlog. 

Zoals reeds gezegd kan een voedselverspillingsethiek niet louter en alleen opgebouwd worden 

vanuit de eerder besproken milieuethiek en verdelings-/rechtvaardigheidsethiek. Een 

voedselverspillingsethiek kadert wel binnen de vorige ethische analyses: we verspillen voedsel in 

een context van honger en milieudegradatie. Mensen denken bijvoorbeeld niet, wanneer ze een 

tomaat weggooien, dat anderen  in Afrika hierdoor een tomaat tekort zullen hebben. Ze schamen 

zich wel om hun verspilling en vinden het onverantwoord dat ze eten verkwisten terwijl de 

‘mensen in arme landen’ minder voedsel hebben. (Zie 5.1.: de perceptie van voedselverspilling). 

Vervreemding en banalisering van voedsel  

“A significant part of the pleasure of eating is one’s accurate consciousness of the lives and 

the world from which food comes” (Berry, 2009, p. 234) 

We zijn vervreemd van ons voedsel. We weten niet meer hoe het geproduceerd wordt en hoe we 

er mee moeten omgaan. Uit onze voedselverspilling blijkt dat we zelfs niet meer weten wat de 

waarde van voedsel is. Door te verspillen wordt  voedsel gebagatelliseerd, de waarde ervan wordt 

ondermijnd. Voedsel is een banaal product geworden. Dit staat in schril contrast met de waarde 

die voedsel heeft voor iemand die honger lijdt.  
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We banaliseren voedsel en houden geen rekening met het grotere plaatje. We kunnen hier het 

begrip van Hannah Arendt gebruiken: voedselverspilling wijst op de ‘banaliteit van het kwaad’.21 

Peter Venmans past in De ontdekking van de wereld ‘de banaliteit van het kwaad’ toe op het heden. 

De ‘banaliteit van het kwaad’ neemt de dag van vandaag de vorm aan van een gedachteloze 

consumptie, de algemene wereldvervreemding in de massamaatschappij. We zijn dus niet enkel 

vervreemd van het voedsel zelf, maar ook van het globale kader waarin de voedselverspilling en 

de massaconsumptie van voedsel plaatsvindt. 

We consumeren en verspillen het voedsel gedachteloos, zonder stil te staan bij de gevolgen en 

implicaties van onze voedingsstijl. We denken niet na over de context van honger en 

klimaatopwarming waarin we voedsel verspillen, terwijl dit de verspilling net zo onverantwoord 

maakt. We beseffen niet dat door te verspillen het productieproces en de impact om het milieu en 

klimaat voor niets zijn geweest. We zien niet eens in dat voedsel verspillen, louter en alleen om 

het voedsel zelf, echt niet kan. We trekken ons terug in onze privélevens en houden geen rekening 

met het maatschappelijk niveau van onze daden. (van Harten, 2006) 

Onze voedingsstijl is echter niet enkel een privéaangelegenheid. We leven de dag van vandaag in 

een geglobaliseerde wereld. Volgens Samuel Scheffler, filosoof en lid van de  American 

Philosophical Society,  zijn ook de levens van mensen met wie we geen band hebben met ons 

verbonden, door toenemende technologische en economische afhankelijkheid van andere landen. 

Onze huidige levenskwaliteit is het resultaat van een netwerk van institutionele akkoorden. Dit 

netwerk garandeert een goede levenskwaliteit (en de mogelijkheid tot obesitas en 

voedselverspilling) voor ons, maar zorgt voor een volledig andere levenskwaliteit (honger) voor 

anderen. Door de interacties tussen de verschillende instituties is het lot van fysiek van elkaar 

verwijderde mensen met elkaar verbonden. Onze voedselverspilling heeft implicaties op een veel 

hoger niveau. (Scheffler in: Pogge & Horton, 2008, pp. 291–308) 

Voedsel mag niet gebanaliseerd worden. De banalisering van voedsel – met voedselverspilling als 

teken van deze banalisering –  terwijl anderen honger lijden en sterven – is moreel 

onverantwoord. 

Aandacht en zorgzaamheid voor voedsel 

We moeten aandachtig en zorgzaam met ons voedsel omgaan, en stilstaan bij wat we eten en wat 

we met ons eten doen. In het boeddhisme is voedsel een heel voornaam product. Voeding is een 

centraal begrip binnen het boeddhistische denken. Alle wezens leven dankzij voeding. Dit gaat 

zowel om geestelijke voeding als lichamelijke. Een ander centraal punt is een levenshouding waar 

                                                                    
21 Hannah Arendt gebruikt dit begrip in een volledig andere context, maar ‘de banaliteit van het kwaad’ is ook hier van 
toepassing. Arendt verbindt ‘de banaliteit van het kwaad’ met haar rapport over Adolf Eichmann. Eichmann was een Duits 
SS-functionaris, en werkte de logistiek van de Jodenuitroeiing uit. Hij is één van de hoofdverantwoordelijken van de 
massamoorden. Hannah Arendt  rapporteerde het proces van Eichmann, en werd getroffen door de banaliteit van de 
massamoordenaar: hij ziet er uit als een normaal, eerder onbeduidende, persoon, in plaats van de verpersoonlijking van 
het kwaad. Eichmann handelde volgens Arendt zonder erbij na te denken, hij volgde bevelen op. (Arendt, 2006) 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Philosophical_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Philosophical_Society
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je alles met aandacht doet. Dit geldt ook voor de voedselproductie, -distributie en –consumptie. 

Het belang van aandacht en zorg voor voedsel zien we bijvoorbeeld bij Eihei Dogen Zenji. Dogen, 

een Japanse zenleraar, schreef Tenzo Kyokun: aanwijzingen en instructies voor de kok: 

“Do not just leave washing the rice or preparing the vegetables to others but use your own 

hands, your own eyes, your own sincerity. Do not fragment your attention but see what each 

moment calls for; if you take care of just one thing then you will be careless of the other. (…) 

You yourself should examine the rice and sand so that rice is not thrown out with sand. 

(…) Do not waste grains of rice when draining off the rinsing water. (Dogen Zenji, 1996)” 

Elke rijstkorrel heeft waarde en is met veel energie geproduceerd. Ons voedsel, hoe weinig of hoe 

klein het ook is, is enorm waardevol.  

Voedsel in niet enkel belangrijk om lichamelijke behoeften te bevredigen, maar heeft ook 

verschillende waarden op een hoger niveau. Er is een relatie tussen lichamelijke en persoonlijke 

‘voeding’. Donald Altman beschrijft in De spirituele betekenis van voedsel wat voedsel voor de 

mens kan betekenen:  

“Voor Hindoes verschaft eten een middel waardoor men het ware zelf kan ontdekken. Voor 

Boeddhisten biedt het een pad naar bevrijd bewustzijn, bescheidenheid en liefdevolle 

vriendelijkheid. Voor Joden brengt voedsel de aangeboren heiligheid en gezondheid van elk 

moment tot leven. Voor Christenen brengt het de essentie van gemeenschapszin in de 

gemeenschap voor dienstbaarheid en liefde. Voor Moslims levert het een middel om je over 

te geven aan Gods wil.” (Altman, 2001, p. 26)  

Voedsel en eten zijn belangrijke aspecten van de mens, en de menselijke cultuur. De consumptie 

van voedsel en de rituelen, gewoontes, waarden en gebruiken er rond, zijn typisch menselijke 

ervaringen. Dit zien we later ook in 6.2.1., in een bespreking van de voedselcultuur. Voedsel heeft 

een aanzienlijke sociale dimensie. Het zorgt voor communicatie en interactie, gezelligheid, … Aan 

tafel worden ervaringen en verhalen verteld, het is een plaats die de gezinsband of de band met 

vrienden en kennissen versterkt. Voedsel brengt tradities met zich mee, en brengt zo het verleden 

en heden samen. Het draagt bij tot de identiteit van een samenleving. (Barilla Center for Food & 

Nutrition, 2012, p. 265-266) Ook Wendell Berry, een Amerikaanse filosoof en boer, benadrukt de 

sociale dimensie van voedsel: “A meal, according to my understanding anyhow, is a communal 

event, bringing together family members, neighbors, even strangers. At is most ordinary, it 

involves hospitality, giving, receiving, and gratitude.”(Berry, 2009, p. 185)  

Door onze vervreemding en banalisering van voedsel, sterft voedsel als belangrijk cultureel 

aspect. We eten vaak alleen, achter onze computer, we hebben geen band met de mensen die ons 

voedsel produceren, we voeren geen rituelen meer uit die de dankbaarheid voor ons voedsel 

weerspiegelen, we gooien ons waardevol voedsel gewoon weg… We zouden kunnen zeggen dat 

vervreemding en de banalisering van voedsel ook een (culturele) banalisering en vervlakking met 
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zich meebrengt. Wanneer we voedsel verspillen ontwaarden we niet enkel het voedsel, maar 

weerspiegelt dit ook een verloochening van een volledige voedselcultuur. 

Eén van de grote uitdagingen van onze tijd is het terugwinnen van een diepere, rijkere en meer 

bevredigende relatie met voedsel. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 261–262) Een 

diepere relatie met voedsel zal bijna automatisch het positieve effect hebben dat we minder 

voedsel zullen (willen) verspillen. We moeten de waarde van voedsel en de voedselcultuur 

herontdekken en we moeten ons bewust zijn van de levens en de wereld die achter ons eten 

schuilen.  
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Er moet een transitie komen naar een samenleving die minder voedsel verspilt. 

Voedselverspilling doet zich voor in alle gelaagdheden van de samenleving en in elke schakel van 

de voedselketen. Je kan de verspilling niet reduceren door één bepaalde sector aan te pakken. Er 

is een structurele verandering nodig op verschillende niveaus, een diepgaande verandering die 

het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. De structurele 

verandering omvat een verandering van het economische en politieke systeem, het 

voedselketensysteem, de voedselcultuur en wereldbeeld, en het individueel gedrag. Oude 

systemen moeten deels worden afgebouwd en op een nieuwe, doordachte manier, terug 

opgebouwd worden. Transities duren lang. Omdat ze een impact hebben op de volledige 

samenleving kunnen ze 20 tot 30 jaar tijd nodig hebben of zelfs meerdere generaties op zich laten 

wachten. Om overgangsmoeilijkheden te vermijden is een ruime tijdspanne noodzakelijk.  

Het is essentieel dat de transitie op een sociaal aanvaardbare wijze wordt geïmplementeerd. De 

transitiepaden moeten dan ook zorgvuldig worden voorbereid. Ze vereisen de steun van 

verschillende stakeholders: de overheid, bedrijven, consumenten en maatschappelijke 

organisaties.  

De transitie moet aan de hand van ‘low’ en ‘high hanging fruits’ bereikt worden. De ‘low hanging 

fruits’ omvatten betere technologieën om voedselverspilling te voorkomen tijdens de productie, 

verwerking en distributie van voedsel. Voedselverspilling kan via redelijk eenvoudige techische 

maatregelen worden tegengegaan, zoals door het verkopen van voedsel in kleinere hoeveelheden 

zodat mensen minder tegelijk kopen en dus minder hoeven weg te gooien. Deze aanpak belet 

echter niet dat consumenten te veel kleinere hoeveelheden kopen, waardoor er wezenlijk niets 

verandert. Als ‘high hanging fruit’, en dus moeilijker te bereiken, moeten het bewustzijn, de 

voedingscultuur en het gedrag van Westerse consumenten veranderen. Er moet een beter, anders 

en minder consumeren van voedsel zijn. Op een nog hoger niveau moeten ook de economische en 

politieke systemen aangepast worden.  

Voor een strategie om de transitie te bereiken, baseren we ons op de 4 E’s: “enable, encourage, 

engage and exemplify”. (zie later) (Jones & De Meyere, 2008, p. 27) (Loeber, 2003) 
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Veranderingen in de structuur vereisen een andere aanpak van het economische, politieke en 

voedselketensysteem. Deze systemen zijn diep in de samenleving geworteld. Het is dan ook heel 

moeilijk ze te veranderen. Zoals we zullen zien, kunnen kleine veranderingen al een groot verschil 

maken, en gaandeweg zetten ze een transitie van de volledige structuur in gang.  

 

Ons economisch systeem werkt voedselverspilling in de hand. Dit zien we onder andere bij de 

voedseldistributie. Aandeelhouders willen de consumenten zo veel mogelijk overtuigen om hun 

product te kopen, om niet ten onder te gaan aan de concurrentiedruk. Ze willen zo veel mogelijk 

klanten aantrekken via een overvloed aan producten. Ze concurreren met andere winkels in 

aanbod. Deze overvloed zorgt voor overschotten en verspilling. Deze overschotten zouden 

verdeeld kunnen worden via voedselbanken. Op die manier wordt zowel honger als verspilling 

tegengegaan. In België is het voor supermarkten echter goedkoper om onverkochte 

voedingswaren weg te gooien en te vernietigen dan de producten te doneren. Bij schenkingen aan 

voedselbanken moet de verdeler immers BTW betalen, bij vernietiging is dit niet het geval. 

(Vlaams infocentrum land -en tuinbouw, 2013)  

De concurrentiedruk bij supermarkten zorgt voor een consumptiedruk bij consumenten. Bij de 

perceptie van de consumenten over voedselverspilling (5.1.3.) blijkt, zoals eerder aangehaald, dat 

consumenten vaak het gevoel hebben te worden aangespoord om te veel voedsel te kopen. Ze 

kunnen dit voedsel niet allemaal verwerken en gooien het uiteindelijk weg. Bewijs hiervoor zijn 

leuzen als ‘2 kopen, 1 gratis’, de talrijke advertenties en het overweldigende en aantrekkelijk 

aanbod in supermarkten. Ook het steeds groter aantal traiteurs, take-aways, snoepautomaten en 

andere etablissementen wijzen hierop. Op alle mogelijk manieren worden mensen verlokt om te 

eten. (Dagevos & de Bakker, 2008, p. 22) We hebben een consumptiesamenleving gecreëerd, waar 

de bevolking zo snel, zo veel, zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk wil consumeren, met alle 

gevolgen van dien. Het reduceren van de verspilling kost te veel inspanning en tijd. De waarde van 

onze tijd is hoger dan die van voedsel. Omdat alles snel moet verlopen, eten we ook eerder snacks 

en fast food in plaats van gezond voedsel, met overgewicht en obesitas als resultaat. (Dagevos & 

de Bakker, 2008, p. 23) (Sophie Thise e.a., 2011, p. 36) 

Ook in de voedingsindustrie wordt meer verspild door ons economische systeem en de huidige 

prijszetting. Het is financieel vaak voordeliger om voedsel weg te gooien dan geld te investeren in 

het oplossen van productiefouten, of in pogingen om onverkochte goederen toch nog te verdelen. 

Voedsel weggooien kost op grote productieschalen weinig geld. Wanneer er bijvoorbeeld fouten 

in de verpakking van een bepaald voedingsproduct zijn, is het weggooien van de producten veel 

efficiënter en minder tijdrovend, en dus budgetvriendelijker, dan ze opnieuw uit te pakken en 
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voor een ‘te kleine’ hoeveelheid voedsel het verpakkingsproces opnieuw op te starten. (Tim Lang, 

David Barling, & Martin Caraher, 2009, p. 233)  

De invloed van de marktprincipes reikt tot ver in de productiestadia22. In de ontwikkelingslanden, 

waar mensen niet rijk genoeg zijn om voedsel te verkopen maar wel om goedkoop voedsel te 

produceren, is er voornamelijk verspilling op het productieniveau: door de slechte economische 

situatie zijn arme landen niet in staat om voor een goede bescherming van de gewassen, een 

degelijke infrastructuur en een toereikende koeling en verwerking van het voedsel te zorgen. 

Omdat de prijs voor de voedselproductie in arme landen zo laag is en de kost van 

voedselverspilling in vergelijking met de winsten uit de goedkope voedselproductie niet hoog is, 

is het niet lucratief om te investeren in verspillingreductie.  

Ons economisch systeem van verspilling mag niet meer gebaseerd zijn op  een korte termijn- en 

winstlogica met enkel voordelen voor bepaalde groepen of individuen. We leven in een 

geglobaliseerde wereld en moeten dan ook rekening houden met het totaalplaatje, en ons niet 

overgeven aan individuele belangen. (Tristam Stuart, 2009, pp. 182–183) 

Dergelijke marktmechanismen tegenwerken is bijna een onmogelijke zaak. Ons economisch 

systeem heeft tentakels over heel de wereld. Kleine veranderingen kunnen echter wel een impact 

hebben. Als je het economisch systeem op zich niet onmiddellijk kan veranderen, kan je wel 

bepaalde maatregelen proberen doorvoeren. Het stimuleren van voedselverspilling bij 

consumenten door ‘2 kopen, 1 gratis’- producten aan te bieden kan bijvoorbeeld gemakkelijk aan 

banden gelegd worden door bepaalde vormen van reclame eenvoudigweg te verbieden. 

Producten kunnen in kleinere hoeveelheden aangeboden worden om de kans op verspilling te 

verkleinen (gelijkaardige praktische maatregelen komen later aan bod, in het deel over het 

voedselketensysteem).  

Het is ook niet zo moeilijk om maatregelen door te voeren die het verdelen van onverkocht 

voedsel stimuleren. De BTW op schenkingen aan voedselbanken moet opgeheven worden. Hier 

worden in België al wetsvoorstellen voor ingediend. PS-senator Ahmed Laaouej heeft een 

wetsvoorstel klaar om schenkingen aan voedselbanken budgetneutraal te maken. Nu is het al zo 

dat warenhuizen die voedsel wegschenken aan landen buiten de EU geen BTW betalen, maar 

binnen de EU moet er wel betaald worden. Deze discrepantie moet verdwijnen. (Vlaams 

infocentrum land -en tuinbouw, 2013)  

We kunnen er voor zorgen dat voedselverspilling heel duur wordt, waardoor het financieel niet 

meer voordeliger is om voedsel te verspillen dan om het niet te verspillen23. Om aandeelhouders 

                                                                    
22 Ook de schommelingen in vraag en aanbod en de prijsinelasticiteit van voedsel leiden  tot verspilling. Dit bespraken we 
reeds in 3.2.1. 
23 Kosten en baten mogen in het algemeen eigenlijk niet alleen meer beschouwd worden als louter financiële kosten en 
baten. Onze economie wordt al 50 à 60 jaar overschaduwd door een paradigma dat bepaalt dat enkel geldstromen 
belangrijk zijn bij economische analyses. De secundaire kosten, zoals de kosten voor het milieu (via voedselverspilling) 
moeten evengoed meegerekend worden. 



|  
 

aan te sporen geen voedsel meer te verspillen moet de financiële kost om voedsel te verspillen 

veel groter zijn dan de winst. (Gustavsson e.a., 2011, p. 1) Dit kunnen we bereiken door 

bijvoorbeeld boetes op te leggen per hoeveelheid voedsel dat in de afvalcontainer belandt of door 

streefcijfers voor een verspillingreductie voorop te stellen (waarbij je beboet wordt als je de 

streefcijfers niet haalt). Er moet ook voor gezorgd worden dat deze boetes via bijvoorbeeld 

hogere voedselprijzen niet uitgewerkt worden op anderen. Het bedrijf moet de boete betalen, niet 

de werknemers of de consument.  

Voedselverspilling reduceren zou zelfs banen kunnen creëren. Volgens de Interdepartementale 

werkgroep voedselverlies en -verspilling van de Vlaamse Overheid biedt het verminderen van 

voedselverspilling kansen voor sociale tewerkstelling. Zowel het Innovatiesteunpunt Sociale 

Economie als het Social Innovation Lab onderzoeken mogelijke businessmodellen. (“Vlaanderen 

in actie om voedselverlies te verminderen | LV-site | Internet van de Vlaamse overheid”, z.d.)  

 

Een andere barrière is ons politiek systeem. Om een probleem zoals voedselverspilling aan te 

pakken, is er een langetermijn- en planetaire visie nodig, die zich bewust is van en werkt aan de 

verregaande implicaties die onze voedselverspilling heeft. Ons huidige electorale systeem rekent 

politici echter af op basis van actuele, lokale en particuliere belangen. Politici zullen minder snel 

de ‘autonome’ voedingskeuzes van de bevolking proberen inperken uit angst om stemmen te 

verliezen. Politici kunnen in het electorale tijdsperspectief, dat maximaal twee jaar bedraagt, geen 

veranderingen in de toekomst voorbereiden omdat het stemgedrag van het electorale publiek 

vooral bepaald wordt door de daadwerkelijke verwezenlijkingen die politici binnen hun termijn 

verrichten, en niet door mogelijke verwezenlijkingen in de toekomst. (Jones & De Meyere, 2008, p. 

27) 

Ingrijpen op de voedingsstijl van mensen blijft een politiek taboe. Voedsel is volgens velen een 

privéaangelegenheid. Dit blijk ook uit klein project, waarbij Nicolas Decloedt en enkele vrienden 

bij mensen aanbelden met de vraag of er voedsel in de koelkast lag waarvan de 

houdbaarheidsdatum was verstreken, en of ze dit eten mochten meenemen om te verwerken in 

een ‘wegwerpmaaltijd’. “We vragen keer op keer beleefd aan de voordeur of we eens in de frigo 

mogen kijken, maar sommigen bekijken ons alsof we van de voedselinspectie zijn of om een 

keuring van de lingerielade hebben gevraagd. (…) De deur blijft gesloten, de blik in hun ogen ook”. 

(Steyaert, 2013, p. 51) Het is echter niet verantwoord om dit taboe in stand te houden. Het moet 

doorbroken worden: er moet dringend iets aan de voedselverspilling worden gedaan. Of er op de 

hele voedingsstijl moet ingegrepen worden, laat ik nu buiten beschouwing. Via een 

bewustwordingscampagne voor consumenten over de omvang en problemen van 

voedselverspilling, kan de bestrijding van voedselverspilling op politiek niveau een groter 

draagvlak krijgen. Er zijn nu al signalen van bepaalde bewustzijnsveranderingen betreffende 
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voedsel zichtbaar. De Westerse consument heeft nu al meer aandacht voor hoe, waar en door wie 

consumptiegoederen worden gemaakt. Dit komt ook naar voor in het rapport Consumptie 

verplicht. Een kleine sociologie van consumeren tussen vreten en geweten: “Naast instrumenteel is 

consumptie ook emotioneel; naast prijs-kwaliteit is moraliteit van belang.” We letten meer op 

eerlijke handelsverhoudingen, sociale rechten van boeren, bescherming van het milieu, … Dit zijn 

elementen die ook van belang zijn bij het vermijden van voedselverspilling. De dynamiek voor 

eerlijkere en milieubewustere voeding bestaat, maar is nog niet bepalend voor het volledige 

consumentenpubliek. Diegenen die bereid zijn op een rechtvaardige en milieubewuste manier 

voedsel te consumeren, vertegenwoordigen een beperkt marktsegment. (Dagevos & de Bakker, 

2008, pp. 25–26) Via sensibilisatiecampagnes kan dit segment echter uitgebreid worden. Zo 

ontstaat er meer ruimte voor politieke maatregelen. Het politieke systeem wordt verder 

behandeld in 6.3.1., aan de hand de rol van de overheid in de verspillingreductie. 

 

In 3.2. zagen we wat de verschillende oorzaken van voedselverspilling in de voedselketen zijn. In 

dit hoofdstuk wordt de preventie van voedselverspilling in elke schakel van de voedselketen 

besproken. Preventie van voedselverspilling kan opgesplitst worden in twee mogelijke 

werkwijzen. De eerste werkwijze tracht verspilling aan de bron aan te pakken: door betere 

technologieën, een soepelere ketensamenwerking, door consumenten via sensibilisatie aan te 

moedigen niet te verspillen of via maatregelen zoals kleinere hoeveelheden aanbieden in winkels, 

… De tweede werkwijze pakt voedselverspilling niet aan de bron aan en is m.a.w. niet rechtstreeks 

gericht op de reductie van voedselverspilling. Deze werkwijze tracht van het voedselafval iets 

waardevol te maken (door het bijvoorbeeld om te zetten in energierijk gas). Dit wordt ook wel 

mitigatie genoemd: het gebruiken of omzetten van voedsel nadat het verspild is. 

Hieronder zal besproken worden hoe de preventie en de mitigatie in de verschillende schakels 

bereikt kan worden.  

De primaire sector 

Bij de oorzaken van voedselverspilling in de primaire sector zagen we dat verspilling optreedt 

omdat het moeilijk is vraag en aanbod goed op elkaar af te stellen. In geïndustrialiseerde landen is 

het aanbod vaak hoger dan de vraag, waardoor we steeds met overschotten blijven zitten die later 

weggegooid moeten worden.24 We kunnen het vraag- en aanbodprobleem soms wat bijsturen, 

bijvoorbeeld door een betere communicatie en coöperatie tussen boeren onderling. Dit kan het 

risico op overproductie verkleinen, omdat het surplus aan gewassen op de ene boerderij een 

tekort aan gewassen op een andere boerderij zou kunnen compenseren (Gustavsson e.a., 2011, p. 

10)  

                                                                    
24 Zie p. 31 
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In de ontwikkelingslanden moet er geïnvesteerd worden in betere bewaartechnieken voor het 

voedsel. Dit kan op een redelijk goedkope en eenvoudige manier. Een voorbeeld hiervan zijn de 

‘zeer pots’ in Soedan, een alternatief voor koelkasten. In Soedan is het heel moeilijk om het 

voedsel dat geproduceerd wordt (okra, wortels en tomaten) te bewaren omwille van het hete 

weer. Practical Action, een non-profit organisatie, werkte mee aan een oplossing door 

zelfgemaakte kleikoelkasten te bouwen: ‘zeer pots’. Ze worden gemaakt uit modder, klei, water en 

zand en kunnen groenten tot ongeveer twintig dagen koel houden. (Madan, 2011) Een ander 

voorbeeld vinden we in Mauritanië. In Mauritanië, waar melk een belangrijke bron van inkomsten 

is en een waardevol voedingsproduct, gooien de herders in het regenseizoen ongeveer 500 liter 

melk per dag weg. De hoeveelheid melk is te groot om te verkopen of zelf op te drinken, en door 

een gebrek aan bewaarmogelijkheden of gespecialiseerde verwerkingsindustrieën (waar 

bijvoorbeeld melk wordt omgezet in melkpoeder) zijn er in het regenseizoen grote overschotten 

terwijl er in de droge seizoenen tekorten zijn. Sinds 2010 leren Mauritaanse boeren hoe ze melk 

in gedroogde kaas kunnen omzetten, waardoor er veel minder verspild wordt en toch voedsel 

beschikbaar is in de droge seizoenen. (Gustavsson e.a., 2011, p. V)  

Er is ook nood aan investeringen in infrastructuur en transport, meer bepaald aan wegen om het 

voedsel te vervoeren en aan markten om het te verhandelen. Ook in geïndustrialiseerde landen 

loopt er veel fout tijdens het transport. Het voedsel is soms te lang onderweg waardoor het 

vlugger bederft. De logistiek van de aaneensluitende ketens moet noodzakelijkerwijs goed op 

elkaar worden afgestemd. Een al bestaande regeling zijn de venstertijden waarbinnen ladingen 

afgeleverd moeten worden. (OVAM, 2012, p. 43) 

Zoals eerder gezegd leiden ook de strenge vereisten voor de esthetische eigenschappen van 

voedsel tot veel verspilling: vaak blijft meer dan een tiende van het voedsel op het veld liggen. De 

strenge vereisten zouden moeten afgeschaft worden. De producten die weggegooid worden, zijn 

meestal volledig veilig, smaken goed en hebben een grote nutritionele waarde. Een andere 

oplossing zou kunnen zijn om markten te ontwikkelen voor producten die ‘de norm’ van 

esthetische en technologische (zoals het juiste etiket op de juiste verpakking) ‘correctheid’ niet 

halen. Zowel commerciële als liefdadigheidsorganisaties zouden de ophaling en de verkoop van 

deze producten kunnen organiseren. (Gustavsson e.a., 2011, p. 12) Naast esthetische vereisten 

zijn bepaalde kwalitatieve vereisten ook overbodig. Heel veel vissen worden bij de vangst 

teruggegooid in zee omdat ze tijdens de vangst gewond zijn geraakt. Dergelijke vissen zijn echter 

nog perfect eetbaar, en sterven binnen het huidige systeem voor niets.  

Wanneer de verspilling werkelijk niet voorkomen kan worden, kan het voedselafval vergist 

worden (mitigatie). Door vergisting kan biomassa worden omgezet in energierijk gas. (Luk 

Vandaele, 2006) Door gebruik te maken van dit gas kunnen we fossiele brandstoffen sparen. De 

besparing op fossiele brandstoffen is echter relatief. Door voedsel te verspillen, verspillen we ook 

de brandstoffen die nodig waren voor de productie. Met vergisting kan slechts een klein deel van 

de verloren energie teruggewonnen worden.  
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Mitigatie bij nevenstromen daarentegen is wel erg waardevol. Aangezien we pitten, botjes, 

schillen, … sowieso weggooien, is het omzetten ervan in energie wel heel nuttig. Een voorbeeld 

van mitigatie is het gebruik koffie-afval om champignons te kweken. Door koffiegruis te 

hergebruiken als basis om champignons te produceren, verrijk je de voedingsstoffen ervan. 

(“Mushroom production using coffee waste”, 2011) Het gebruikte koffiedik verrijkt ook de 

compost aangezien het voedingsstoffen terug in de bodem brengt. Het versterkt de zuurgraad van 

de bodem en werkt als een natuurlijke meststof. Koffiegruis kan ook dienst doen als een soort 

pesticide: het jaagt slakken en mieren weg. (Green, 2010)  

Een ander voorbeeld is de combinatie van zonne-energie en landbouwafval om stoom te 

produceren. Stoom wordt vaak gebruikt in de productie en verwerking van voedingsproducten, 

bijvoorbeeld om mango’s te drogen. Nu wordt gas gebruikt om warme lucht voort te brengen. 

Wanneer je echter mangonoten verbrandt, produceer je stoom en met een ‘temperature 

converter’ verkrijg je de hete lucht om de mango’s te drogen. Je kan de temperatuur regelen door 

instroom van warm water in de converter. Deze methode voorkomt mogelijke besmettingen door 

gasgebruik, ze is duurzamer en ze geeft je de mogelijkheid om op een meer autonome wijze 

energie op te wekken. (Ilboudo, 2010)   

De voedingsindustrie 

Door een slechte samenwerking tussen de voedselindustrie en de supermarkten wordt veel 

voedsel verspild. De overschotten die overblijven omdat de supermarkten ze niet opkopen, 

kunnen soms toch verkocht worden. Dit zien we bijvoorbeeld bij Ginsters, een voedselbedrijf. 

Wanneer Ginsters te kampen heeft met overschotten wordt hun voedsel aan de productieprijs aan 

markthandelaars of cateraars verkocht, “because they are not so fussy about whether the pie has 

a plake or pastry hanging off it, or whether it weighs 160 rather than 170g.” (Stuart, 2009, p. 50) 

Een andere manier om overproductie te voorkomen is om de ingrediënten die bijvoorbeeld 

gebruikt worden voor voorgemaakte pasta, nog even apart te houden. Wanneer de supermarkten 

beslissen toch niet alles op te kopen kan de tomatensaus voor de pasta in de plaats hiervan 

verwerkt worden om soep te maken. De verschillende productstromen moeten langer 

afzonderlijk worden gehouden, zodat ze later (wanneer het nodig is) nog op andere manieren 

kunnen verwerkt worden. Hier zijn reeds onderzoeken rond gedaan: op die manier kan een vijfde 

van de verspilling voorkomen worden. (Stuart, 2009, p. 54) Alhoewel dit goede maatregelen 

kunnen zijn, zou in eerste plaats de overproductie zelf moeten aangepakt worden. Er moet een 

betere samenwerking en communicatie tussen de voedingsindustrie en de supermarkten zijn. 

Ook betere informatie over de hoeveelheid en de kost van de verspilling zou de supermarkten 

kunnen overtuigen minder voor verspilling te zorgen. De supermarkten mogen ook niet al de 

verspilling afschuiven op de voedingsindustrie. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor 

de overproductie. Indien ze in de verliezen zouden delen, zouden ze meer doen om de verspilling 

te reduceren en meer accurate bestellingen bij de voedingsbedrijven plaatsen.  
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Verspilling treedt ook op wanneer de productie niet helemaal is geoptimaliseerd. In 

ontwikkelingslanden ligt dit aan een tekort aan een goede verwerkingsindustrie, en in 

geïndustrialiseerde landen ondervinden kleine ondernemingen op dit vlak problemen. In beide 

gevallen is een gebrek aan financiën en investering de hoofdoorzaak. Door te investeren in een 

betere productie  gaat er minder geld verloren aan de verspilling van het geproduceerde voedsel. 

(OVAM, 2012, p. 43)  

Technische problemen liggen ook vaak aan de basis van verspilling. Om hier iets aan te doen, 

moet er per product gekeken worden waar productverliezen precies optreden en hoe ze 

vermeden kunnen worden. Bij aardappelen kunnen bijvoorbeeld voedselverliezen vermeden 

worden door gebruik te maken van de kiemremmer CIPC. (OVAM, 2012, p. 68)  

Net zoals in de primaire sector wordt er ook in de voedingsindustrie veel verspild omwille van de 

esthetische vereisten. Esthetische maatstaven moeten beperkt worden of zouden niet meer 

mogen bestaan.  

In de voedingsindustrie kan voedsel dat normaalgezien bedoeld was voor de vuilbak, soms toch 

nog verwerkt en verkocht worden. Vischips in Denemarken bijvoorbeeld worden gemaakt van 

delen van de vis die niet opgegeten worden door de consumenten. (Bio Intelligence Service, 2010, 

p. 93) De voedselresten zijn hier tot iets waardevol omgezet. 

Uitweiding: Verpakking 

Een efficiënt en essentieel middel om producten langer te bewaren is een goede verpakking. 

Hierdoor blijven producten langer houdbaar en worden ze minder vlug beschadigd tijdens 

transport en stockage. Verpakkingen en verpakkingstechnieken worden steeds gesofisticeerder. 

Een voorbeeld zijn verpakkingen onder beschermende atmosfeer, of “map-modified atmosphere 

packaging”, waar tijdens het verpakkingsproces de aanwezige lucht wordt vervangen door een 

gasmengsel (CO2 en N2) waardoor het product langer goed blijft. (OVAM, 2012, p. 54) Map-

verpakkingen zijn actieve verpakkingen. Ze conditioneren de atmosfeer binnenin de 

verpakkingen. Er bestaan ook intelligente verpakkingen. Zij informeren de cliënt door 

bijvoorbeeld een indicatie van de reële versheid van de voedingswaren te geven. Verpakkingen 

kunnen ook steeds beter gesloten worden na het openen, waardoor de producten langer vers 

blijven omdat er geen lucht kan binnendringen. (Projectgroep Voeding, 2011, pp. 23–24) 

Dergelijke technologieën kosten vanzelfsprekend meer geld en deze meerkost moet betaald 

worden door de consument. Daartegenover staat dat klassieke verpakkingen op basis van 

derivaten van olie eveneens steeds duurder worden. Nieuwe verpakkingen, op basis van 

bioplastics, gaan daardoor een steeds belangrijker rol spelen. 

De langere houdbaarheid is niet het enige nut dat verpakkingen hebben om de verspilling tegen te 

gaan. Producten kunnen ook in kleinere hoeveelheden worden verpakt. Nu worden verpakte 

producten vaak in te grote hoeveelheden aangeboden. Dit zorgt voor een overschot en 
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dientengevolge voor verspilling. Men kan, om het probleem van te grote hoeveelheden op te 

lossen, gebruik maken van meerdere ‘tussenverpakkingen’. Hierbij denken we aan één pak 

toastjes dat bestaat uit kleinere pakjes toastjes (die bijvoorbeeld per tientallen verpakt zijn) om 

ervoor te zorgen dat ze niet te vlug slap worden. Er kunnen één- en tweepersoonsvarianten van 

een product, die bepaalde aanbevolen portiegroottes volgen, worden aangeboden. (OVAM, 2012, 

p. 59) Het grote nadeel van een dergelijke maatregel is dat er meer verpakkingsmateriaal nodig is, 

wat dan weer zorgt voor te veel afval en een grotere druk op het milieu. De voor- en nadelen van 

een onderverpakking en een oververpakking (zie grafiek hieronder) moeten ten opzichte van 

elkaar afgewogen worden: 

 

(OVAM, 2012, p. 54) 

Een minpunt van verpakkingen in het algemeen is dat het voedsel dat niet verkocht wordt voor 

consumptie, moeilijk gerecupereerd kan worden voor andere doeleinden, zoals het voeden van 

dieren en het omzetten in biogas. Het kost veel moeite en het is bijgevolg ook duur om voedsel uit 

de vele verpakkingen te halen. Eigenlijk is het vanuit strikt economisch oogpunt voordeliger is om 

alles gewoon in de vuilbak te gooien. Zeker nu de meeste producten in kleine hoeveelheden en 

met meer inpakmateriaal worden verpakt. Het is moeilijk om te beslissen hoe we het best moeten 

omgaan met verspilling en afval enerzijds en het verlengen van de houdbaarheid anderzijds. 

(OVAM, 2012, p. 59)  

De keuze voor meer of juist minder verpakking om voedselverspilling te reduceren is een 

moeilijke afweging voor beleidsmaatregelen. Vandaar dat in België verpakkingsbedrijven om de 

drie jaar de verpakkingsplannen moeten voorleggen aan de interregionale verpakkingscommissie 

(IVC)25. Het is voor de verpakkingsbedrijven methodologisch gezien echter moeilijk om aan te 

                                                                    
25 Voor meer informatie over het IVC, zie: http://www.ivcie.be/nl/index.php 

http://www.ivcie.be/nl/index.php
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tonen dat een betere verpakking tot minder verspilling leidt, en het zorgt voor een extra 

administratieve last voor producenten en retailers. (OVAM, 2012, p. 58) 

Distributie  

De verspilling op het distributieniveau verschilt sterk in de geïndustrialiseerde en 

ontwikkelingslanden, en moet dan ook anders aangepakt worden. In ontwikkelingslanden gaat er 

door inadequate marktsystemen veel voedsel verloren in de verkoop. De markten zijn overvol, 

hebben geen koelsystemen en zijn vaak niet hygiënisch. Door marktcoöperatieven in te voeren en 

voor verbeterde marktfaciliteiten te zorgen zou er al een groot deel van het verlies kunnen 

worden tegengegaan. Marktcoöperatieven zijn organisaties die voor kleine boeren voor een 

centrale voedselverzameling zorgen en die betere transportmogelijkheden voorzien naar markten 

of andere distributiekanalen. Deze coöperatieven zijn natuurlijk niet dé oplossing. Er zijn 

investeringen nodig in transport en marktsystemen door lokale overheden en de private sector. 

(Gustavsson e.a., 2011, p. 13)  

In ontwikkelde landen is er verspilling omdat het voedsel niet verkocht geraakt door te grote 

voorraden, door een wissel van het assortiment (bijvoorbeeld in kerstperiodes), door het 

mechanisme van schapbeschikbaarheid, … Een methode om te grote voorraden, producten die de 

vervaldatum naderen en producten die een beetje beschadigd zijn toch verkocht te krijgen, is de 

snelverkoop. Bij snelverkoop worden producten verkocht met kortingen. Dit houdt echter het 

risico in dat sommige producten niet meer geschikt zijn voor verkoop. In Noorwegen wordt dit 

risico opgevangen door de consumenten zelf de vervallen producten te laten uitzoeken, waardoor 

ze gecontroleerd worden op rotte plekken, onaangename geur en uitzicht, … aan de kassa worden 

dan kortingen gegeven, afhankelijk van het tijdstip van de TGT- of THT-datum. De prijs, met 

inbegrip van de korting, moet echter hoog genoeg blijven. (OVAM, 2012, p. 54) Indien het voedsel 

bijna gratis wordt weggegeven, wordt het door de consument minder naar waarde geschat en 

wordt het vlugger verspild. Het goedkoop tot het gratis weggeven van producten die vervallen 

zijn, is volgens mij echter nog steeds beter dan voedsel preventief weg te halen uit de rekken (en 

het later weg te gooien) omdat de consument de producten anders toch laat staan.  

Promoties en kortingen hebben het voordeel dat het evenwicht tussen vraag en aanbod beter te 

houden valt. Het probleem is wel dat een promotie van bijvoorbeeld één soort gebak, de verkoop 

van een ander soort gebak doet dalen.  

Promoties mogen niet de vorm aannemen va ‘2 kopen, 3e gratis’. Dit is een aantrekkelijke 

stimulans voor de consument maar vaak koopt men daardoor meer dan men kan consumeren, 

wat weer tot voedselverspilling leidt. Een alternatief is de ‘1 nu & 1-later’-formule. Klanten krijgen 

een bon mee waarbij ze het product later aan een promoprijs kunnen kopen. (OVAM, 2012, pp. 
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69–70) Deze formule veronderstelt echter dat consumenten ‘op tijd’ (voor de promotieperiode 

afgelopen is) het product waarvoor ze een bon hebben gekregen opnieuw kopen. 

Het mechanisme van schapbeschikbaarheid valt moeilijker aan te passen. Distributeurs willen tot 

’s avonds laat zoveel mogelijk producten ter beschikking stellen omdat ze anders vrezen klanten 

te verliezen. Het is moeilijk voor winkels om te anticiperen op de vraag. Dit geldt zeker voor grote 

ketens. In kleine buurtwinkels stelt het probleem van shapbeschikbaarheid zich veel minder. Dit 

omdat de voorraad sowieso al kleiner is, en omdat buurtwinkels door de sociale omgang ook 

inspelen op de vraag en de wensen van de cliënten. In mijn buurtwinkel wordt voedsel waarvan 

de houdbaarheidsdatum is gepasseerd vaak gratis weggegeven. Het spreekt voor zich dat we niet 

alle grote winkels kunnen opdoeken en opsplitsen in een reeks buurtwinkels. Wat wel een 

mogelijkheid is, is een algemene regel opstellen die stelt dat een paar uur voor sluitingstijd de 

rekken niet meer mogen bijgevuld worden.  

Er moet, zoals we bij de snelverkoop en de schapbeschikbaarheid zien, ingespeeld worden op het 

koopgedrag van de consumenten. De distributiesector moet rekening houden met de tendens van 

gezinsverdunning. Het voedsel dat aangeboden wordt, moet afgestemd worden op de dagelijkse 

behoefte per persoon en de grootte van de huishoudens. (OVAM, 2012, p. 46) Omgekeerd kunnen 

ook de consumenten inspelen op het gedrag van de supermarkten. Campagnes tegen verspilling in 

de distributiesector kunnen al een groot verschil maken. Volgens Tristram Stuart: “They (de 

supermarkten) will only continue environmentally and socially unsustainable practices for as 

long as they believe the public are indifferent.” (Stuart, 2009, p. 55) 

Voedsel dat niet meer in aanmerking komt voor de reguliere verkoop zou ook door een sociaal 

distributiecircuit verdeeld kunnen worden, zoals voedselbanken en sociale kruideniers. 

Voedselbanken gaan zowel de strijd aan tegen voedselverspilling als tegen armoede. In België 

geven de voedselbanken (negen in totaal) voedsel weg aan mensen die kunnen aantonen dat ze 

behoeftig zijn. De hulp wordt beperkt tot 3 à 6 maand om de armoede niet in stand te houden en 

de voedselbanken voorzien bovendien in sociale begeleiding voor de minderbedeelden. In 2011 

verzamelden de voedselbanken in België 13.285 ton voedsel, met de geraamde waarde van 

36.674.900 euro. Om een concreet beeld te krijgen van de grootte van een dergelijk bedrag de 

volgende ‘interpretatie’: je kan er ongeveer 1600 auto’s mee kopen. Met dit voedsel werden 

ongeveer 117.440 minderbedeelden ondersteund. (OVAM, 2012, p. 60)  

De ingezamelde producten komen van verschillende donateurs. In België komt 23,5% van die 

producten van de industrie, bijvoorbeeld producten met beschadigde verpakkingen en verkeerd 

vertaalde etiketten. 12,5% is afkomstig van de distributie. Dit zijn voornamelijk producten die nog 

maar beperkt houdbaar zijn. De voedselbanken verkopen nooit producten waarvan de TGT-

datum is overschreden. Een groot deel van het voedsel wordt ingezameld in opdracht van de 

overheid, bijvoorbeeld door een overheidsgestuurde organisatie die overschotten van 
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grondstoffen opkoopt (bijvoorbeeld bloem) en dit laat verwerken tot consumeerbare goederen. 

(OVAM, 2012, p. 62) 

De Europese Unie doneert sinds 1987 aan voedselbanken. De EU gebruikte vroeger steeds 

landbouwoverschotten als voedselhulp. De landbouwoverschotten zijn echter verminderd, 

waardoor er voedsel moet opgekocht worden aan de marktprijs om de armen te steunen. Vandaar 

dat enkele lidstaten deze steun wilden stopzetten. In 2012 is de consensus bereikt dat er vanaf 

2013 maximaal 500 miljoen euro per jaar beschikbaar zal zijn voor voedselhulp. (OVAM, 2012, p. 

61)  De budgetten worden dit jaar dus teruggeschroefd en dit op een moment dat er meer Belgen 

dan ooit zich voeden met producten van de voedselbank. Bijkomende ironie is dat België de 

tweede grootste verspiller is van Europa. Vorig jaar moesten meer dan 121.000 Belgen 

aankloppen bij de voedselbanken. Het Rode Kruis: ‘Sinds 1945 hebben we in Europa nooit zoveel 

eten moeten uitdelen als vandaag’.  (cka, 2013, p. 8) 

Een andere vorm van sociale distributie zijn de sociale kruideniers. Ze helpen niet alleen bij de 

voedselvoorziening maar bieden ook ondersteuning in de zoektocht naar werk, de opbouw van 

sociale contacten, … (Een voorbeeld hiervan is de vzw Sociale Kruideniers in Vlaanderen26). De 

werking is kleinschaliger dan die van voedselbanken. Het voordeel is dat de klanten zelf kunnen 

kiezen tussen kwalitatieve producten met lage prijzen. Ze moeten een kleine som geld betalen, 

opdat ze de producten die ze niet kunnen gebruiken niet zouden meenemen. De winkeliers 

kunnen hun aanbod op die manier beter afstemmen op de wensen van de klanten, en de klanten 

behouden dezelfde ‘waardigheid’ als andere consumenten. (OVAM, 2012, p. 62) 

Wanneer de voedselverspilling in de distributiesector toch niet vermeden kan worden en niet 

naar voedselbanken of sociale kruideniers wordt gebracht, kan men het weggegooide voedsel 

soms toch nog gebruiken. Warenhuizen en bakkerijen gooien enorm veel brood weg omdat het ’s 

avonds niet allemaal de deur uit is. Brood is, al zou de verspilling er van vermeden moeten 

worden, een waardevol afvalproduct. Het heeft bijna dezelfde calorische waarde als hout. Het 

brandt heel goed. In sommige bakkerijen in Duitsland wordt dit ‘oude’ brood gebruikt als 

energiebron voor de productie van nieuw brood. Een weetje: indien alle bakkerijen in Duitsland 

hun brood als energiebron zouden gebruiken, zou er een kerncentrale gesloten kunnen worden. 

(Thurn, 2010) 

De voedingsdiensten 

Bij de voedingsdiensten is het belangrijk dat de hoeveelheid voedsel die aangekocht en verwerkt 

wordt voor consumptie beter afgestemd is op de vraag. In cateringbedrijven kan dit door 

strengere vereisten voor reserveringen. Cateringbedrijven moeten op voorhand weten hoeveel 

porties er precies moeten worden voorzien, en welk gerecht uit de menukaart de consumenten 

                                                                    
26 Voor meer informatie, zie: http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/ 
 

http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/
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verkiezen. In ziekenhuizen en bejaardentehuizen, waar samengewerkt wordt met 

cateringbedrijven, zou men aan de hand van enquêtes de tevredenheid van de patiënten over het 

voedsel kunnen achterhalen. Hierdoor kan meer ingespeeld worden op hun voorkeuren waardoor 

er minder op de borden blijft liggen. Schoolrefters moeten kleinere porties aanbieden aan de 

kinderen (maar natuurlijk wel aan de kinderen die nog honger hebben de kans geven om een 

tweede maal te komen opscheppen). Nu belandt 24-35% van alle schoolmaaltijden in de vuilbak. 

(Stuart, 2009, p. 71)  

Ook in restaurants kan de verspilling gereduceerd worden. Een mooi initiatief om zowel de 

verspilling te reduceren als mensen direct te steunen is ‘go halfsies’27. Als de consumenten in 

restaurants voor ‘halfsies’ kiezen, houdt dit in dat de consument maar een halve portie voedsel 

krijgt, voor de volledige prijs. Het geld dat hierdoor overschiet gaat naar lokale (60%) en 

internationale non-profit (30%) organisaties die zich engageren in de strijd tegen honger, 

bijvoorbeeld via projecten voor duurzame landbouw, voedselnoodhulp, … Dit initiatief is 

opgestart door vier vrienden in Texas, en maakt nu reeds opgang in New York. (Tassi, 2012) 

Ook op een hoger niveau moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. 

Grootkeukens kunnen bijvoorbeeld hun menu aanpassen aan producten die op dat moment laag 

geprijsd zijn. Op die manier geraken de producenten hun producten kwijt voordat door een 

overaanbod de prijzen dalen tot onder een kritisch punt, waarbij het voordeliger is het voedsel 

weg te gooien dan het op de markt te brengen. (OVAM, 2012, p. 69) 

De huishoudens 

Het reduceren van de voedselverspilling in de huishoudens vereist zowel een attitude- en 

gedragsverandering als praktische en technische aanpassingen. In dit deel worden de praktische 

en technische aanpassingen besproken, de attitude en het gedrag komen later aan bod.  

De consument is vervreemd van de voedselproductie en is zich niet bewust van de hele keten die 

voedsel doorloopt voor het in de winkelrekken belandt. Een oplossing zou kunnen zijn om de 

voedselketen te verkorten, waardoor de verwerking voor een deel door de consument zelf moet 

gebeuren. Via deze maatregel zou de consument de energie, het werk, de tijd, etc. die nodig zijn 

voor de productie van voedsel meer naar waarde kunnen schatten en zou hij het voedsel minder 

behandelen als een wegwerpproduct. Het uitbouwen van een kortere keten kan een positieve 

invloed hebben op het bewustzijn over voedsel. (OVAM, 2012, p. 46) Kant-en-klare maaltijden 

mogen dan wel tijdwinnend zijn, maar laten ons vaak vergeten hoeveel energie het kost om een 

maaltijd te  bereiden. Minder voorgemaakt voedsel zou ons de waarde van het voedsel misschien 

beter laten inzien.  

                                                                    
27 voor meer info zie: http://www.gohalfsies.com/ 

 

http://www.gohalfsies.com/
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De kennis over de THT- en TGT-data moet tot bij de klant worden gebracht. Consumenten zouden  

beiden van elkaar moeten kunnen onderscheiden en er zich bewust van zijn dat de 

houdbaarheidsdatum niet meer geldt zodra de verpakking is geopend. Uit onderzoek in de UK 

blijkt dat de voedselverspilling met 20% gereduceerd kan worden indien er een beter begrip is 

van de houdbaarheidsdata. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 19) De datalabels moeten duidelijk 

en eenvormig zijn. In een nieuwe verordening (eu nr.1169/2011) is een minimale lettergrootte 

van 1,2 mm voorzien (pas eind 2014 van toepassing), om de THT/TGT-data duidelijker te maken 

voor de consument. (OVAM, 2012, p. 52) Consumenten zouden ook de discipline moeten hebben 

geen voedsel achteraan de rij te nemen omdat het voedsel met een vroegere vervaldatum dan niet 

meer verkocht geraakt. Het FiFo-principe moet gerespecteerd worden: First in First out.  

Om niet te veel te kopen wordt er best een boodschappenlijstje gemaakt of/en moeten de 

maaltijden vooraf gepland worden. Vaak bestaat 70% van de boodschappen zonder 

boodschappenlijstje uit impulsieve aankopen. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 32) Als je honger 

hebt, zal je bijvoorbeeld meer producten kopen dan als je net gegeten hebt. (Bontinckx & 

Vandercammen, 2011, p. 20) De voorraad in de kasten en koelkast moeten goed nagekeken 

worden voor het opstellen van het boodschappenlijstje. Sites zoals Mealmixer and e-mealz helpen 

de consumenten bij het opstellen van een boodschappenlijstje door de exacte hoeveelheden die je moet 

kopen te helpen berekenen. (Salinger, 2012) 

Na de aankoop is het aan te raden de producten die gekoeld moeten worden tijdig in de koelkast 

te zetten. De koelkast moet de juiste temperatuur hebben (tussen de 4 en 7°). De temperaturen in 

de koelkast zelf verschillen: je kan met behulp van een koelkastthermometer bepalen welke 

producten waar moeten staan. Bederfbare producten zoals vlees, melk, eieren, ... moeten op de 

koudste plaats worden bewaard. Er bestaan, los van koelkastgebruik, nog andere manieren om 

het voedsel langer te bewaren, zoals het blancheren en inblikken van groenten (en fruit). Ten 

slotte moet de consument erop letten de juiste hoeveelheden klaar te maken en de restjes te 

verwerken. (De Geeter, 2012, pp. 18–19) Er bestaan verschillende lekkere gerechten om restjes te 

verwerken. Die vind je bijvoorbeeld op leftoverchef.com en Love Food Hate Waste. (Salinger, 

2012) Restjes kunnen tegenwoordig ook doorverkocht worden. Via de website 

http://www.thuisafgehaald.be/ kan je je kookkunsten delen met mensen uit de buurt en geraak je 

restjes kwijt voor een kleine vergoeding. In Nederland kent dit initiatief al zo’n 6000 gebruikers. 

(“Eten delen kan je met je buren”, 2012) 

Uitwijding 1: groenten en fruit bewaren zonder koelkast: duurzaam en 

verspillingreducerend 

In Europa wordt de helft van al de groenten en fruit verspild. De consumenten zelf zijn hier de 

tweede grootste schuldige aan. Groenten en fruit zijn broos. We springen er te onzorgvuldig mee 

om en laten ze te vlug slecht worden. We leggen alles samen in de groentebak in de koelkast en 

verliezen vlug het overzicht over de verschillende producten. De Koreaanse Jihyun Ryou beaamt 

http://www.mealmixer.com/
http://www.e-mealz.com/about
http://www.leftoverchef.com/index.php/recipes
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lovefoodhatewaste.com%2F&ei=DJ8ITuOuN87PgAfSmKwI&usg=AFQjCNFxMlBYRY5__kiM5-flpNzRh6wKBw
http://www.thuisafgehaald.be/
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dit: “We hebben voedsel weggestopt in de koelkast. We laten de verantwoordelijkheid over aan de 

technologie. We observeren ons voedsel niet meer, waardoor we niet meer begrijpen hoe we het 

moeten behandelen.” Ryou werkte een systeem uit hoe je voedsel zonder koelkast kan bewaren 

en hoe je op die manier terug meer in contact komt met je voedsel. Groenten worden bewaard op 

een houten rekje, boven een schaaltje water. Op die manier blijven de groenten vers. Sommige 

groenten, zoals wortelen en prei worden in vochtig zand bewaard. Door ze rechtop te plaatsen in 

het zand, net zoals tijdens hun groeiproces, wordt de bewaartijd verlengd. Eieren worden ook 

best buiten de koelkast bewaard. Eieren ademen door hun schaal, waardoor ze in de koelkast te 

veel geuren van ander voedsel in de koelkast absorberen. De incompatibiliteit van bepaalde 

groenten- en fruitsoorten is bovendien belangrijk: appelen moet je naast aardappelen leggen, en 

niet naast ander fruit. Appelen geven ethyleengas af waardoor het rijpingsproces van veel soorten 

fruit en groenten versnelt. Bij aardappelen zorgt dit er echter voor dat ze minder snel gaan 

kiemen. 

   

Dit systeem zorgt ervoor dat je de groenten en fruit veel beter in het oog kan houden. Je ziet 

duidelijk wanneer ze opgegeten moeten worden. Op die manier zal je veel minder voedsel moeten 

weggooien. Aangezien we de energie van de koelkast niet meer nodig hebben, kunnen we op die 

manier ons voedsel duurzamer bewaren. (Ysebaert, 2012) 

Uitwijding 2: duurzame voedingsproducten  

Voedselconsumptie heeft verschillende dimensies. We zagen al dat voedselverspilling slecht is 

voor het milieu. Het reduceren van voedselverspilling bij de consumenten zou eigenlijk gekaderd 

moeten worden binnen een grotere bewustwording over duurzaamheid. Naast een stop zetten op 

verspilling, zouden consumenten ook bewuste keuzes moeten leren maken over de 

voedingsproducten die ze kopen.  

Sinds 2007 tracht men duidelijke labels te maken die informatie geven over de milieubelasting 

van het product. Het is echter moeilijk om de precieze klimaatimpact van producten juist in te 

schatten. Je moet rekening houden met het energieverbruik, de emissie van broeikasgassen, de 
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voedselkilometers28, …  (Projectgroep Voeding, 2011, p. 20) Daarom concentreert men zich 

dikwijls slechts op een bepaald milieueffect, zoals de ‘carbon footprint’: de milieubelasting 

uitgedrukt in CO2 equivalenten. De ‘carbon footprint’ (cf) is een internationale labelstandaard. 

Een label dat een lage carbon footprint weerspiegelt, is de ‘carbon trust’. Dit label wordt nog 

steeds gebruikt. Bedrijven die dit label (logo) gebruiken moeten hun 

cf binnen de twee jaar reduceren. De carbon footprint is moeilijk te 

berekenen. Voor samengestelde producten zoals pizza is het een 

heus karwei om per individueel product na te gaan welke cf het 

heeft. Zelfs voor enkelvoudige onbewerkte producten is dit niet 

eenvoudig. Er rijzen steeds meer twijfels over de haalbaarheid van 

de cf-labeling. Er moet gewerkt worden aan een duidelijkere en meer 

representatieve labeling. 

 

(“Ecobuild - The Carbon Trust”, z.d.) 
 

Het soort voeding dat we eten is ook bepalend. Consumptie van vlees en vis is veel 

milieubelastender dan vleesvervangers. De consumptie van wit vlees heeft minder impact op het 

milieu dan die van rood vlees. We kunnen als consument ook rekening houden met de wijze van 

productie: groenten of fruit die in verwarmde serres worden geteeld, kunnen we beter vermijden. 

We kiezen het best voor seizoensgroenten- en fruit, die niet in kunstmatige warmte moeten 

worden geproduceerd of van heel ver moeten komen. Voor de consument is het niet gemakkelijk 

om met al deze factoren rekening te houden, zeker niet als de daarvoor noodzakelijk informatie in 

kleine lettertjes op de verpakking staat. Dit wijst verder het belang van een goed labelingsysteem 

aan. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 25) 

Een voorbeeld van een label dat ons helpt bewust te consumeren is de viswijzer. Deze wijzer geeft 

een score van groen naar rood naargelang de impact van de vissoort op het milieu. De informatie 

over de milieu-impact van de vis wordt jaarlijks geactualiseerd. De viswijzer kan ondertussen 

gedownload worden als applicatie op de iphone. 29  

                                                                    
28 Voedselkilometers wijzen op de afstand die voedsel aflegt van productie tot consumptie.  
29 De viswijzer als app op je Iphone is te verkrijgen op: 
https://itunes.apple.com/app/viswijzer/id377191753?affId=1380330&mt=8.  

https://itunes.apple.com/app/viswijzer/id377191753?affId=1380330&mt=8
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(“VISwijzer nu ook voor de iPhone | HappyNews | Positief Nieuws”, z.d.) 
 
 

Merk op dat een minder lage milieubelasting niet noodzakelijk samenhangt met een eerlijkere en 

rechtvaardige productie. De ‘milieuethiek’ kan in conflict komen met een ‘sociale ethiek’. 

Vegetarische burgers hebben een lagere impact op het milieu dan biefstuk, maar de soja die 

geteeld wordt om de burgers te maken, kan het resultaat zijn van kinderarbeid. Diezelfde soja kan 

natuurlijk ook gebruikt worden als diervoeder, en dan zijn we terug bij af.  

Consumenten kunnen producten kopen met een ‘fair trade’-label zodat ook de sociale dimensie 

van de voedselproductie niet verwaarloosd wordt. Fair trade verbindt de strijd voor 

kwaliteitsproducten met de strijd voor eerlijkere toeleveringsketens die principes zoals 

menswaardige arbeidsomstandigheden, democratische organisatie van landbouwcoöperaties, 

milieuvriendelijke productiemethoden, … respecteren. Fair trade zorgt ervoor dat kleinschalige 

producenten een hogere prijs krijgen aangeboden dan de wereldmarktprijs en garandeert daar 

bovenop een minimumprijsgarantie. De producenten kunnen rekenen op langdurige 

verbintenissen. (Jones & De Meyere, 2009, p. 222) 

Moreel eten is eten met een hele reeks dilemma’s. We moeten met veel factoren rekening houden 

wanneer we voedsel consumeren. (Korthals, 2002, p. 274) Nu net daarom zijn labels zo belangrijk  

want ze helpen ons om een onderscheid te maken tussen ‘goede en slechte voedselproducten’. We 

kunnen immers zelf onmogelijk nog achterhalen in welke sociale omstandigheden een product is 

gemaakt, welke impact het heeft op het milieu, … Het etiketteren is een manier om toch een 

morele status aan de voedselproducten toe te dienen waardoor klanten een bewuste keuze 

kunnen maken en hun koopgedrag eventueel aanpassen. De consument kan een zekere macht 

uitoefenen op het voedsel: enkel voeding kopen met moreel aanvaardbare labels, totalitaire en 

racistische regimes boycotten door net geen voedsel te kopen, … Dit veronderstelt natuurlijk wel 

dat de labels correct zijn. (Hub Zwart, 1999, pp. 123–125) 

De consument kan verandering brengen in de manier waarop het voedsel wordt geproduceerd 

hoewel zijn macht steeds oppervlakkig zal blijven. De consument heeft immers geen macht over 

het meer fundamentele, ‘ontologische’ niveau. Hij kan enkel van op afstand reageren. De 
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keuzevrijheid van de consument compenseert enkel het verlies van zijn band met voedsel. Het 

belang van etiketteren wijst op de afhankelijkheid van de consument. Dit kan zowel als iets 

positief of negatief gezien worden. De marge van de consumentenautonomie is aan de ene kant 

gelimiteerd doordat het aanbod steeds de vraag voorafgaat. Aan de andere kant leidt de 

consumenteneconomie ertoe dat de klant macht heeft om weldoordachte keuzes te maken 

waardoor de voedselproductie rekening moet houden met zijn  voorkeuren. 

Consumentenautonomie kan een compensatie vormen voor de huidige afhankelijkheid. Door 

keuzes te maken ontwikkelt de hedendaagse voedselconsument een moreel zelf, kan hij een 

moreel onderzocht leven leiden en kan hij een positie innemen in de politieke en economische 

conflicten van vandaag. (Hub Zwart, 1999, pp. 123–125)   

Uitweiding 3: dumpsterdiving 

Een originele en omstreden manier om de voedselwaarde te behouden en het voedsel uit de 

vuilnisbakken van supermarkten te redden is dumpsterdiving. Aangezien er perfect eetbaar 

voedsel in de vuilnisbakken of containers van grootwarenhuizen te vinden is, doen sommigen zich 

hier dan ook te goed aan en gaan letterlijk dumpsterdiven. ‘Dumpsterdiving’ of ‘skippen’ staat 

voor het rondsnuffelen in en het meenemen van voedsel, huisraad, kleding, e.d. uit 

vuilniscontainers. Skippers gaan op zoek naar bruikbare dingen die door medeburgers zijn 

weggegooid. In België is dit fenomeen meer bekendheid gaan genieten door het proces van Steven 

de Geynst, allias de ‘muffinman’, uit Temse (zie eerder in de inleiding).30 

Dumpsterdiving bevindt zich juridisch in een schemerzone. Soms wordt aangenomen dat deze 

vorm van afvalinzameling toegestaan is: de eigenaren hebben immers afstand gedaan van de 

zaken in de vuilnisbak. Men kan echter ook de stelling verdedigen dat de betreffende zaken nog 

steeds het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar zijn tot op het moment van de 

vuilnisophaling: het afvalverwerkingsbedrijf wordt dan houder voor de eigenaar. 

Vuilniscontainers en dergelijke bevinden zich trouwens ook op privéterrein en het betreden 

daarvan is door derden niet toegestaan. 

De kans dat dumpsterdivers berecht worden is reëel. Toch zijn er nog steeds mensen die 

bruikbare dingen uit vuilnisbakken blijven halen. De motieven kunnen zeer divers zijn: uit 

noodzaak, als reactie tegen voedselverspilling, als goedkopere manier van ‘boodschappen doen’, 

… Soms wordt er zelfs aan dumpsterdiving gedaan voor sociologisch onderzoek: het traceren van 

patronen in consumentengedrag. Het is ook onderdeel van het verschijnsel ‘freeganisme’, een 

levensstijl van mensen die zich tegen de verspilling in de consumptiemaatschappij afzetten. Er 

                                                                    
30 Hij viste op 22 maart 2010 twee zakken muffins uit de afvalcontainer van de GB in Rupelmonde. De rechtbank van 
Dendermonde veroordeelde hem vorig jaar tot zes maanden cel met uitstel voor diefstal met geweld. De Geynst tekende 
beroep aan. Het Gentse hof van beroep oordeelde dat er geen bedrieglijk opzet was en sprak hem vrij. (Olivier Scheir, 
2012) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Civiel_recht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Freeganisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptiemaatschappij
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bestaan verschillende sites31 en fora waar dumpsterdivers ideeën en handige plaatsen voor 

dumpsterdiving uitwisselen. 

Dumpsterdiven blijft echter een riskante zaak. Het is soms moeilijk om te zien of bepaalde 

producten die in de vuilnisbak beland zijn gezondheidsrisico’s inhouden of niet. Je kan vaak niet 

ruiken en zien of er sprake is van een chemische contaminatie van de producten, veroorzaakt 

door fouten in de bewaring of defecten in de verpakking. Het is ook niet altijd duidelijk of de 

voedingswaren microbiologisch zijn besmet. Dumpsterdiven moet dus vermeden worden om 

gezondheidsrisico’s in te perken. Distributeurs doen bijgevolg grotere inspanningen om hun 

vuilnisbakken af te schermen tegen eventuele skippers. (OVAM, 2012, p. 45) Anderzijds moet 

erkend worden dat dumpsterdivers op hun manier de voedselverspilling tegengaan en zo toch 

nog waarde geven aan het eetbare voedsel dat in de vuilnisbak is beland.  

Een gelijkaardige maar ‘legalere’ methode om voedsel uit de vuilbak te redden, zien we 

bijvoorbeeld in Sint-Truiden. De inwoners Bert en Ria gaan dagelijks net voor sluitingstijd in de 

plaatselijke Delhaize op zoek naar eten dat enkel nog dezelfde dag mag worden verkocht, 

herkenbaar aan een geel etiketje. Ze krijgen dit voedsel gratis mee. Het verzamelde voedsel wordt 

later in het Sint-Vincentiushuis door vrijwilligers verdeeld onder minderbedeelden. Dergelijke 

initiatieven zouden overal in België ingang moeten vinden. Ze dijken voedselverspilling in en 

zorgen tegelijkertijd voor voedselvoorziening bij de armen. (Woussen, 2012) 

Ketensamenwerking 

Naast een betere functionering van elke schakel van de keten afzonderlijk is er ook samenwerking 

nodig tussen de verschillende schakels. Op die manier blijven bepaalde producten bijvoorbeeld 

niet te lang in de stock liggen, maar worden ze door een goede communicatie tijdig in de verkoop 

geplaatst. Een goede ketensamenwerking is vooral vereist door de verandering in vraag en 

aanbod op de markt. Ketensamenwerking kan helpen om het aanbod aan te passen aan de vraag 

zodat producten die normaalgezien verloren zouden gaan, na samenwerking toch nog verkocht 

kunnen worden. Indien de tomaten tijdens de teling bijvoorbeeld steeds maar blijven scheuren, 

kan er met een bedrijf uit de distributiesector samengewerkt worden om gedroogde tomaten van 

de gescheurde tomaten te maken. Tomaten die eerder niet geschikt werden bevonden om vers te 

verkopen, worden op die manier niet verspild en stijgen in marktwaarde. (OVAM, 2012, p. 70)  

De samenwerking tussen de verschillende schakels verloopt echter dikwijls moeizaam omdat er 

onderling een gebrek aan openheid is. Bedrijven geven niet graag informatie over hun 

bedrijfsvoering vrij. Ook proberen de spelers hun voordeel te optimaliseren en winst te boeken 

wat ten koste gaat van spelers in de andere schakels. Een dergelijke houding komt de 

samenwerking niet ten goede. (OVAM, 2012, p. 22) De verschillende sectoren in de schakels van 

de keten moeten echter inzien dat samenwerking essentieel is om de verspilling te reduceren. Bij 

                                                                    
31 bijvoorbeeld http://trashwiki.org 
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situaties waarin de vraag van de markt gemakkelijk te voorspellen is, speelt het belang van een 

goede ketensamenwerking een minder grote rol. In dit geval is het belangrijker dat de processen 

binnen de stadia geoptimaliseerd worden. (OVAM, 2012, p. 22)  

 

Naast transities in het economische, politieke en voedselketensysteem moet ook het individueel 

verspillinggedrag een transitie doormaken. Ons individueel gedrag hangt samen met onze 

perceptie van verspilling, onze voedselcultuur en wereldbeeld. Het gedrag en de cultuur moeten 

veranderen om de voedselverspilling te reduceren. In het eerste deel bespreek ik de Westerse32 

voedselcultuur en wereldbeeld. De perceptie van voedselverspilling, die samenhangt en bepaald 

wordt door cultuur en wereldbeeld, besprak ik reeds in 5.1. In het tweede deel onderzoek ik of er 

via een bewustmaking bij de consumenten bereidheid is om zelf minder voedsel te verspillen, en 

hoe deze bereidheid kan omgezet worden in daadwerkelijke handelingen om voedselverspilling 

tegen te gaan. 

 

Voedsel is cultureel bepaald: onszelf voeden brengt rationaliteit, traditie, geheugen, symbolen en 

waarden met zich mee. Voedsel en cultuur zijn sterk met elkaar verbonden. Voedselcultuur omvat 

de gedeelde veronderstellingen, betekenissen, sociale interacties, praktijken en zeden of 

gewoonten die tot uiting komen in het dagelijks voedselgedrag. Voedsel heeft een effect op de 

levens van mensen. De manier waarop men eet, is geconditioneerd door en weerspiegelt 

individuele levensstijlen en de natuurlijke relaties tussen mensen. De interactie tussen deze 

variabelen zorgt over de tijd heen voor unieke en specifieke benaderingen van het dieet en voor 

gastronomische tradities. Voedselcultuur wordt zowel geërfd als geconstrueerd, en is het 

resultaat van verschillende invloeden en dynamieken. (Tim Lang e.a., 2009, p. 230) (Barilla Center 

for Food & Nutrition, 2012, p. 255) In onderstaand schema zien we hoe de voedselkeuze (onder 

andere) bepaald wordt door de cultuur, en hoe de cultuur op zijn beurt wordt bepaald door het 

beleid, de voedselprijzen, de toegang tot voedsel, reclame, opvoeding, … 

                                                                    
32 Aangezien de consumenten van hoge inkomenslanden heel veel voedsel verspillen, en dit in lage inkomenslanden 
minder het geval is, is vooral het onderzoek naar de perceptie van de Westerse consumenten (zie 5.1.) en naar de 
Westerse voedselcultuur en wereldbeeld relevant. 



|  
 

 

(Robertson e.a., 2004, p. 166) 

 

De voedselcultuur is steeds in transitie. In de 20e en 21e eeuw is de sociale en ecologische 

omgeving sterk veranderd. Er ontstaan nieuwe levenswijzen waardoor ook de voedselpatronen 

veranderen. De huidige relatie tussen voedsel en cultuur is in de Westerse landen bijzonder 

uitdagend. De balans tussen plezier, welzijn, gezondheid en gezelligheid van de voedselcultuur is 

bij ons verstoord. Voedsel wordt dus aan de ene kant geassocieerd met routine en last, en aan de 

andere kant met plezier, comfort, verkenning en nieuwe ervaringen. (Tim Lang e.a., 2009, pp. 

229–230) Ons  omgaan met voedsel is vaak erg desoriënterend. We hebben een gebrek aan 

adequate contexten van analyse en interpretatie van welk voedsel gezond, duurzaam, sociaal 

verantwoord, … is. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp.  261–262) We leven in een tijd 

waar alles snel moet gaan, en dus ook onze voedselconsumptie. Dit beïnvloedt onze relatie met 

voedsel. We spenderen minder tijd aan de bereiding en consumeren vaak kant-en-klaar voedsel. 

Snacks, take-away en buitenhuis eten worden grote markten. (Tim Lang e.a., 2009, pp. 225–226) 

We verlaten onze gastronomische tradities van het verleden, net zoals de kennis over het koken. 

De kennis over voedsel gaat er in het algemeen eigenlijk op achteruit. (Barilla Center for Food & 

Nutrition, 2012, pp. 245, 261)  

Aan de andere kant hebben we hoe langer hoe meer keuze uit verschillende voedselproducten en 

eten we gerechten van over de gehele wereld. Ons menu wordt geglobaliseerd. (Dagevos & de 

Bakker, 2008, p. 22) De regionale keuken wordt steeds diverser, met invloeden uit Thailand, 



|  
 

China, Mexico, Marokko, …. Er wordt steeds gezocht naar iets ongekends, met nieuwe rages en 

smaken tot gevolg. De schaal van voedseltransfers is enorm. De verspreiding van een nieuwe 

voedselstijl gebeurt heel snel, bijvoorbeeld de ‘McDonaldization’ of de burgercultuur. Pizza was 

bijvoorbeeld in 1920 nog niet eens een nationaal product, maar was eerder een regionale 

specialiteit. Nu eet heel de wereld pizza.  

Onze levensstijl weerspiegelt het verlies van voedsel als een cultureel en sociaal element van het 

dagelijks leven, en een verlies van waardering van voedsel. Voeding is echter een essentieel 

onderdeel van onszelf. Volgens Michiel Korthals, hoogleraar filosofie in Wageningen, is “voeding 

een identiteitszaak, een culturele zaak. De bemoeienis van de consumenten met niet alleen het 

product, maar ook met de processen, is daarom noodzakelijk”. Vanaf de tweede Wereldoorlog 

staan consumenten echter meer en meer buiten het productieproces. De afstand tussen 

consumptie en productie is ontstaan door bewuste en onbewuste maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals arbeidsverdeling -en specialisatie en technologische ontwikkelingen. Ook 

stedelijke migratie speelt hier een belangrijke rol in. Niet iedereen heeft de ruimte zijn eigen 

voedsel te produceren. (Korthals, 2002, pp. 232–235)  

Een voedselcultuur die een grotere afstand ten opzichte van ons voedsel weerspiegelt, hangt ook 

samen met ons huidig wereldbeeld. Ons wereldbeeld is (1) antropocentrisch, steunt op (2) 

negatieve vrijheid en (3) individualisme, en (4) een hier-en-nu-perspectief. (Jones & De Meyere, 

2008, pp. 27–28) 

Ons antropocentrisme (1) betekent dat we de natuur en de mens van elkaar scheiden. We hebben 

geen band meer met de natuur en met het voedsel dat die natuur voorbrengt. We schatten de 

waarde van het voedsel niet voldoende meer in en gooien het dan ook vlugger weg. We beseffen 

ook niet wat de verstrekkende gevolgen zijn van de industriële landbouw op het milieu. We zijn 

echter ontzettend afhankelijk van de natuur en kunnen dus niet langer blijven vasthouden aan 

een eng antropocentrisme. We zijn deel van een groter geheel.  

De negatieve vrijheid van het liberale vrijheidsenken (2) betekent dat we vrij willen zijn van 

inmenging van overheden en niet willen onderworpen worden aan beperkingen. De overheid zou 

zich dus niet mogen inmengen in ons voedselgedrag. Zoals we al zagen is dit echter om 

verschillende redenen toch noodzakelijk.  

Onze samenleving wordt ook steeds individualistischer (3). Het subject en zijn eigenbelang staan 

veelal centraal. Voedingsstijl en voedselverspilling zijn een keuze van de mensen zelf, het zijn 

subjectieve vrijheden waar niet aan getornd mag worden. Voedsel verspillen is ‘eenvoudiger’ en je 

moet geen inspanning leveren om te plannen, boodschappenlijstjes te maken, … Dit eigenbelang 

staat nochtans in schril contrast met het algemeen belang. Onze persoonlijke ‘voordelen’ staan 

gelijk aan grote maatschappelijke kosten. Indien er geen inmenging komt in de manier waarop we 
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nu met voedsel omgaan, leidt dit ongetwijfeld tot de onvrijheid van anderen, bijvoorbeeld door de 

gevolgen van de klimaatverandering.  

Het hier-en-nu-perspectief (4) houdt geen rekening met de implicaties van voedselverspilling in 

een toekomst met een nog grotere bevolking en voedselproductieproblemen door 

klimaatverandering. Er is nood aan een globale en langetermijnvisie.  

Onze voedselcultuur en ons wereldbeeld zijn grote barrières om voedselverspilling bij de 

consumenten tegen te gaan. Cultuur hangt immers sterk samen met gedrag. Als we het 

verspillinggedrag willen tegengaan, moet er ook een (culturele) bereidheid zijn om dit gedrag te 

veranderen. We moeten kijken naar de perceptie van voedselverspilling, die door de cultuur 

wordt bepaald, of deze bereidheid aanwezig is.  

In het volgend hoofdstuk zullen we nagaan of consumenten via een bewustwordingsproces van 

voedselverspilling en een eventuele bereidheid hier ook iets aan te doen, daadwerkelijk hun 

verspillinggedrag kunnen veranderen.  

 

Voor consumenten hun verspillinggedrag kunnen veranderen, moeten ze zich eerst bewust zijn 

van hun voedselverspilling. We zagen in het deel over de perceptie van de consumenten al dat 

consumenten zich niet altijd bewust zijn van het feit dat zij zelf ook voedsel verspillen. De 

consumenten onderschatten hun eigen voedselverspilling en denken dat ze veel doen om 

voedselverspilling te voorkomen, terwijl dit eigenlijk niet het geval is. Ze leggen de 

verantwoordelijkheid voor voedselverspilling ook niet bij zichzelf, maar bij andere schakels van 

de voedselketen. Uit een onderzoek bij Nederlandse consumenten bleek dat drie vierde van de 

consumenten besef hadden van het probleem. Dit is al een eerste stap naar de preventie van 

voedselverspilling. 26% van de respondenten had nog geen probleembesef. 57% is zich bewust 

van het feit dat ze zelf ook voedsel verspillen. (zie ook 5.1.2.) Dit besef is een voorwaarde om tot 

actie over te gaan. Meer dan de helft van de mensen bevinden zich dus in de fase waar ze kunnen 

beslissen al dan niet tot actie over te gaan, nu ze zich van hun verspilling bewust zijn. (van Dooren 

& Scheffers, 2011, pp. 26–27) Op de volgende figuur zien we hoe het probleembesef van 

voedselverspilling en de bewustwording van de eigen betrokkenheid essentiële stappen zijn die 

doorlopen moeten worden alvorens de verspilling effectief kan ingedijkt worden. 
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Besef van de eigen bijdrage aan verspilling op een 7-puntenschaal 

(van Dooren & Scheffers, 2011, p. 28) 
 

Aangezien het bewust worden van de eigen 

voedselverspilling een voorwaarde is om ook 

actief iets aan de verspilling te doen, moet er 

voor gezorgd worden dat consumenten de 

nodige informatie krijgen en beseffen dat zij 

voor een heel groot deel bijdragen aan het 

voedselverspillingsprobleem. Uit het 

Nederlands onderzoek blijkt dat hoe meer de 

consumenten weten over de mogelijkheden 

om voedselverspilling te voorkomen, hoe 

meer ze het ook daadwerkelijk voorkomen. 

(van Dooren & Scheffers, 2011, pp. 26–27) 

Een andere voorwaarde is dat je de indruk 

moet hebben dat je verandering in houding 

werkelijk iets kan verwezenlijken, dat je een 

echte bijdrage kan leveren. Anders heb je niet 

het gevoel dat je attitudeverandering nodig is en verval je in apathie of zelfs weerstand. Om dit te 

vermijden is communicatie en sensibilisatie belangrijk. Niet enkel het probleem moet aangekaart 

worden, maar er moeten ook oplossingen naar voor worden geschoven. Problemen werken 

verlammend, leiden tot ontkenning in verwerping. Een positieve noot is essentieel. (Jones & De 

Meyere, 2008). 

Naast informatie over de voedselverspilling, de mogelijkheden om er iets aan te doen en geloof in 

daadwerkelijke resultaten, zijn ook de persoonlijke normen en emoties belangrijk. (Jones & De 

Meyere, 2009, p. 142) Als je de waarde van voedsel hoog inschat, je bewust bent van de impact op 

het milieu van onze voedselproductie, of je je het lot van de mensen die door een tekort aan 

voedsel ziek worden of sterven aantrekt, zal je vlugger geneigd zijn je gedrag in vraag te stellen en 

aan te passen. 

Informatie over het verspillingprobleem en de oplossingen ervoor kunnen verspreid worden via 

onderwijs en sensibilisatiecampagnes. Al op jonge leeftijd zouden mensen gestimuleerd moeten 

worden om geen voedsel te verspillen. Er kunnen lessen gegeven worden over de omvang en 

implicaties van onze voedselverspilling en wat de kinderen er zelf aan kunnen doen. Ook heel 

kleine kinderen moeten leren om minder voedsel te verspillen. In India geven ze bijvoorbeeld hun 

peuters in tegenstelling tot hier geen eigen bordje eten. Daar geven ze hen kleine hapjes voedsel 

uit hun eigen bord, en voorkomen ze dat de kindjes de helft laten liggen of laten vallen waardoor 

het voedsel weggegooid moet worden. (Stuart, 2009, p. 74) 



|  
 

Ook de volwassenen moeten zich bewust worden van de problematiek van de voedselverspilling 

en de oplossingsmethodes. Dit kan bereikt worden via sensibilisatie. Dit kan op verschillende 

manieren gebeuren: via populaire tv-programma’s zoals kookprogramma’s, gerichte campagnes, 

een website vergelijkbaar met de Britse Love Food Hate Waste33. Love Food Hate Waste heeft in 

het Verenigd Koninkrijk al voor een verspillingreductie van 3% gezorgd. Het verder zetten van de 

campagne zal waarschijnlijk voor een nog hogere reductie zorgen. (Bio Intelligence Service, 2010, 

p. 21) Er kunnen ook trainingprogramma’s worden opgesteld zoals verspillingvrij koken. (OVAM, 

2012, p. 53) 

     

(“File:‘Lick the platter clean. Don’t waste food.’ - NARA - 513585.jpg”, 1941)34 
(Shelley, 2012)35 

 

Een andere methode om de consument bewust te maken van de hoeveelheid voedsel die hij of zij 

verspilt, is het scheiden van voedselafval van het andere afval. Op die manier ziet de consument 

hoeveel voedsel hij of zij daadwerkelijk weggooit. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 20) In 2010 

werd in San Francisco, als eerste stad in de VS, een wet doorgevoerd die eist dat alle huishoudens 

het voedselafval scheiden van het andere afval. Het ‘Department of the Environment’ in San 

Francisco verwacht een daling van 90% van huishoudelijk afval op de lokale stortplaatsen. 

(Madan, 2011)  

Ook kennis over de weg die een product aflegt om bij ons te komen is belangrijk. Het kan de 

afstand tussen de producent en de consument verkleinen en kan de consument de waarde van het 

geleverde product leren inschatten. (OVAM, 2012, p. 53). 

Een manier om de afstand te verkleinen en opnieuw meer waarde te hechten aan voedsel zijn 

gemeenschappelijke moestuinen in de stad, waar mensen samen kunnen tuinieren. Ze werken 

samen aan een sociaal project, en herontdekken de waarde van het voedsel en de energie die er in 

                                                                    
33 Voor meer informatie, zie: http://www.lovefoodhatewaste.com/ 
 
35 Affiches van de sensibilisatiecampagne in WO II om geen voedsel meer te verspillen. 

 

http://www.sfenvironment.org/
http://www.lovefoodhatewaste.com/
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de productie kruipt. Mensen in kleine gemeenschappen engageren heeft veel meer effect dan 

mensen afzonderlijk tot actie proberen aan te zetten. Het initiatief bevordert ook de sociale 

cohesie, zorgt voor een prettige leefomgeving, is positief voor de gezondheid, … Op die manier 

worden de mensen actief betrokken in het veranderen van de voedselmentaliteit. (Jones & De 

Meyere, 2008, p. 29)  

Een gelijkaardig project is de CSA-landbouw (Community-Supported Agriculture). Bij CSA-

landbouw of gemeenschapslandbouw betalen klanten jaarlijks lidmaatschapsgeld aan hun 

landbouwer, om de productiekosten van de boerderij te kunnen dekken. In ruil ontvangen de 

leden een wekelijks oogstaandeel gedurende het lokale teeltseizoen. Dit door middel van zelfpluk 

of zelfoogst, of via pakketten. De leden dragen samen met de boer de tegenvallers en de 

meevallers van de landbouw. Bij grote oogsten krijgen ze veel voedsel, bij kleinere minder. Tom 

Troonbeeckx, tuinbouwer van het Open Veld (een akker in Heverlee waar klanten zelf hun 

groenten oogsten in overleg met hun groenteboer): “Op die manier wordt het economisch 

systeem aangepast aan de natuur, in plaats van allerlei trucjes te verzinnen om de natuur aan te 

passen aan het economische systeem.” Mensen leren door zelf te oogsten meer bij over hun 

voedsel, en leren er net zoals bij de stadsmoestuinen meer waarde aan te hechten. (Knockaert, 

2012) (Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij, 2012, p. 1)  

Naast een bewustwording van de voedselverspilling moet er ook een bereidheid zijn hier iets aan 

te doen. Deze bereidheid om minder te verspillen is er vaak. Volgens een onderzoek bij 

Nederlandse consumenten wil drie vierde van hen minder verspillen. De meeste consumenten die 

beseffen dat ze zelf voedsel verspillen, staan ook open voor een vermindering van hun eigen 

voedselverspilling (78%). (van Dooren & Scheffers, 2011, p. 27)   

De stap tussen bewustzijn en actie blijft echter groot. Gedragsveranderingen zijn moeilijk. (van 

Dooren & Scheffers, 2011, pp. 27–28)  De  consumenten die zich bewust zijn van hun eigen impact 

en bereid zijn om hun verspilling te reduceren, doen hier vaak toch niets aan door tijdsgebrek. 

Verspilling is ook een zodanige gewoonte geworden dat het moeilijk is om het gedrag te 

veranderen. (Burbery, 2009, p. 12) We blijven steeds dezelfde gedragingen stellen die we ooit 

hebben aangeleerd. Alternatieven worden vaak niet overwogen, omdat ons gedrag redelijk 

automatisch verloopt. Routinegedrag is een heel grote barrière voor het aanpakken van de 

voedselverspilling. (Projectgroep Voeding, 2011, p. 17, 31) ( Jones & De Meyere, 2008, pp. 28–29) 

Wanneer de consumenten zich echter bewust zijn van de directe voordelen van het verminderen 

van voedselverspilling, zijn ze vlugger gemotiveerd hier extra inspanningen voor te leveren. In de 

Nederlandse studie Consumentenbewustzijn rond voedselverspilling wordt dit bevestigd. 

Consumenten zijn voornamelijk gericht op de directe voordelen van het verminderen van 

voedselverspilling, zoals het verminderen van geldverspilling. Het reduceren van geldverlies 

krijgt meer aandacht dan het reduceren van de milieubelasting. Een focus op de directe voordelen 

zorgt voor een concreet handelingsperspectief. In de sensibilisatiecampagne moet dus ook 

gewezen worden op deze directe voordelen. Gerichte campagnes aan de hand van sites, rubrieken 
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in kranten, … die de consumenten aantonen hoeveel de verspilling van 1 kg voedsel kost zijn hier 

een voorbeeld van. (Van Dooren & Scheffers, 2011, pp. 26–28) Ook een idee van wat dit verspilde 

geld zou kunnen betekenen voor mensen die honger lijden, kan helpen in de verspillingreductie: 

indien de consumenten van het Verenigd Koninkrijk de helft minder zouden verspillen en het 

bespaarde geld bijvoorbeeld naar Pakistan zouden opsturen, dan zou dit geld voor voldoende 

meel voor de hele bevolking zorgen. (Stuart, 2009, p. 77) 

Uit een testexperiment blijkt dat het veranderen van het verspillinggedrag daadwerkelijk 

mogelijk is. Zes gezinnen met een verschillend profiel werden begeleid via vergaderingen, 

raadgevingen, uitstapjes naar de supermarkt, etc. om anders te leren omgaan met voedsel. Ze 

verspilden na begeleiding 80% minder voedsel! Uit het experiment bleek ook dat vooral 

boodschappenlijsten en het verwerken van restjes voor een vermindering zorgden. (Projectgroep 

Voeding, 2011, p. 33) 

 

Om de verandering naar minder voedselverspilling te verwezenlijken zijn er effectieve 

strategieën nodig. Een mogelijke strategie is die van de 4 E’s: ‘enable, encourage, engage en 

exemplify’. (Jones & De Meyere, 2008, p. 29) ‘Enable’ wil zeggen dat een verandering naar minder 

voedselverspilling in de eerste plaats mogelijk gemaakt moet worden. Dit betekent dat de strijd 

tegen verspilling duidelijk, toegankelijk en aantrekkelijk moet zijn. Voedselverspilling 

bekritiseren en tegengaan moet 

‘gemainstreamed’ worden. Zoals Peter Tom 

Jones het formuleert: “Zorg ervoor dat het niet 

langer aan moedige enkelingen is om tegen de 

stroom in te zwemmen, maar verander de 

stroomrichting zelf.” ‘Encourage’ betekent dat 

mensen op verschillende manieren 

aangemoedigd moeten worden om anders om 

te gaan met voedsel en geen voedsel meer te 

verspillen. ‘Engage’ is gericht op de 

noodzakelijkheid om mensen te betrekken bij 

veranderingsprocessen. ‘Exemplify’ betekent 

dat de overheid en bepaalde diensten het 

goede voorbeeld moeten geven. (Jones & De 

Meyere, 2008, p. 29) 
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Alleen de overheid beschikt over de middelen om alle E’s tegelijkertijd te implementeren. Ze kan 

dit echter niet zonder de ondersteuning van de andere actoren. Er is samenwerking tussen de 

verschillende stakeholders nodig: tussen de overheid, het maatschappelijk middenveld, de 

bedrijven en de consumenten. De stakeholders moeten overtuigd worden van de noodzaak van 

een transitie om een verandering te bekomen. Ze hebben elk een rol te vervullen (Jones & De 

Meyere, 2009, p. 239) (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 184, 289) In wat volgt zullen 

de verschillende stakeholders en hun rol besproken worden. De 4 E’s worden op verschillende 

plaatsen in de analyse vervlochten. 

 

De overheid kan verschillende beleidsmaatregelen treffen om de verspilling te reduceren. 

(Enable) Er zijn al een aantal maatregelen getroffen en er zijn initiatieven genomen om de 

verspilling tegen te gaan, maar ze zijn helaas nog ontoereikend. De VN is al een tijdje bezig met de 

problematiek van voedselverliezen en onderstreept het belang van gezamenlijke actie. De 

betrokkenheid van de VN, via FAO, dateert al sinds 1960, met de Freedom from Hunger Campaign. 

Nadien kwam de eerste UN World Food Conference in Rome, in 1974. Op de conferentie werd 

opgeroepen om de verspilling na de oogst in het daaropvolgende decennium met 50% te 

reduceren. Dit doel is nog steeds niet bereikt, er wordt nog steeds niet genoeg geld voor vrij 

gemaakt. Investeringen om boeren en de voedingsindustrie te ondersteunen om verspilling te 

vermijden zijn te beperkt. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, pp. 15–16)  FAO richtte in 

1978 de Action Programme for the Prevention of Food Losses (PFL) op. Dit project liep tot de 

vroege jaren negentig. Het doel van dit programma was om ontwikkelingslanden te helpen om de 

voedselverliezen na de oogst te reduceren via programma’s en actieprojecten op nationaal niveau. 

In het kader van dit programma werden wereldwijd meer dan 250 projecten geïmplementeerd. 

(FAO, 2011, p. 4) Ondanks al deze pogingen wordt nog steeds één derde van al het geproduceerde 

voedsel verspild. FAO stelt nu zelf nieuwe strategieën en interventies voor, die rekening moeten 

houden met de groeiende invloed van de private sector, de integratie van de globale markt, 

verstedelijking, de steeds langer wordende voedselketenk, ….  

De eerste strategie bestaat in het verder kwantificeren van de schaal en waarde van de 

verspilling. Hierbij moeten de belangrijkste beperkingen, risico's en kansen geïdentificeerd 

worden. Ten tweede moeten regionale instellingen, de nationale overheid en 

ontwikkelingsorganisaties de capaciteit ontwikkelen om methodes en instrumenten om 

voedselverspilling tegen te gaan, te gebruiken en te implementeren. Dit moet gepaard gaan met 

beleidsmaatregelen. Ten derde moet de VN de landen die daar nood aan hebben, bijstand 

verlenen bij het formuleren en uitvoeren van projecten en investeringsprogramma’s voor het 

reduceren van de voedselverspilling. (FAO, 2011, p. 5) FAO en haar partners hebben al enkele 

concrete stappen ondernomen. Zo werkt FAO bijvoorbeeld samen met de Afrikan Development 

Bank (AfDB) om de verspilling na de oogst in te perken. Ze organiseerden een training over  
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“horticultural supply chain management to reduce losses” in New Delhi (2011), ondersteunt door 

INPhO (The Information Network on Post-harvest Operations)36. (FAO, 2011, p. 7) 

Ook de Europese Unie doet pogingen om de voedselverspilling in te dijken. In de resolutie van het 

Europees Parlement (die goedgekeurd is door de Europese Commissie), Over het voorkomen van 

voedselverspilling: strategieën voor een doelmatiger voedselvoorzieningsketen in de EU, zien we de 

bezorgdheid van de EU en de vraag naar dringende maatregelen. Het Europees Parlement 

“verzoekt de Raad, de Commissie, de lidstaten en de actoren in de voedselvoorzieningsketen om 

met spoed het hoofd te bieden aan het probleem van de voedselverspilling die plaatsvindt over de 

hele lengte van de toevoer- en consumptieketen en richtsnoeren uit te vaardigen voor en steun te 

geven aan de verbetering, sector per sector, van de efficiëntie in de toevoerketen, en spoort hen 

aan dit met voorrang op de Europese beleidsagenda te zetten; verzoekt de Commissie in dit 

verband meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden die zowel in het Forum op hoog 

niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen als bij de Europese 

Rondetafelconferentie over duurzame voedselconsumptie en -productie gaande zijn, onder meer 

met betrekking tot aanbevelingen voor het aanpakken van de voedselverspilling” (Commissie 

landbouw en plattelandsontwikkeling, 2011) 

In volgende grafiek zien we welke preventiemethodes nu daadwerkelijk in de EU worden 

toegepast, en welke methodes het meest voorkomen.37 

                                                                    
36 INPhO verspreidt en vergemakkelijkt de toegang tot technologische gegevens en informatie. 
37 De effecten van de preventiemethodes- en initiatieven zijn niet duidelijk meetbaar. De initiatieven zelf zouden de 
daadwerkelijke impact van hun acties kunnen registreren, maar dat betekent een bijkomende kost waardoor dit in de 
praktijk zelden gebeurt. 
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(Bio Intelligence Service, 2010, p. 94) 
 

We zien dat er nu vooral veel onderzoeksprogramma’s en bewustmakingscampagnes lopen, 

omdat we ons nog in een vroeg stadium bevinden van de strijd tegen voedselverspilling 

(respectievelijk 24 en 21% van de initiatieven). De onderzoeksprogramma’s gaan de grootte, de 

oorzaken en oplossingen van de verspilling na. (Enable) Onderzoeksprogramma’s zijn 

noodzakelijk om beleidsmaatregelen te kunnen opstellen. Ook bewustwordingscampagnes zijn 

heel belangrijk en hebben al bewezen dat ze effect hebben (Encourage). Door de reeds vermelde 

Love Food Hate Waste campagne is sinds 2008 137.000 ton minder voedsel verspild. Informatieve 

hulpmiddelen sluiten aan bij de bewustwordingscampagnes, en representeren ook een redelijk 

groot deel van de taart (ze staan gelijk aan 11% van de preventiemethodes van de EU). Ze bieden 

een gespecialiseerde begeleiding aan. Voedselverdelingprogramma’s zijn ook heel effectief in het 

voorkomen van voedselverspilling. Een voordeel is dat ze soepel inspelen op lokale 

omstandigheden en ‘business opportunities’. Deze programma’s bestaan jammer genoeg vaak nog 

op een te kleine schaal. (Bio Intelligence Service, 2010, pp. 94–95) 

De Europese Unie heeft ook regulerende maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te 

gaan. Regulerende maatregelen staan voor 11% van de totale preventiemaatregelen van de EU. 

De Waste Framework Directive van het Europese Parlement en de Europese Raad verplicht 

lidstaten om nationale afvalpreventieprogramma’s op te stellen, stelt nieuwe recyclagedoelen op, 

tracht eenvormige definities naar voor te schuiven, verplicht lidstaten maatregelen te nemen om 

voedselafval afzonderlijk te laten afhalen, …  Een ander initiatief is de Thematic Strategy on the 
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Prevention and Recycling of Waste. Het voornaamste doel hiervan is de impact van afval op het 

milieu te reduceren. Op 10 mei 2010 heeft de commissie ook een communiqué gepubliceerd over 

de toekomstige stappen in het beheer van de bio-afval van de EU. De voornaamste doelen van de 

toekomstige actie omvatten het aanmoedigen van de preventie van het bio-afval en het 

afzonderlijk afhalen ervan, de bescherming van de Europese bodem door een focus op compost, 

inspanningen om de volledige implementatie van de bestaande Europese wetgeving betreffende 

afval door te voeren, … (Bio Intelligence Service, 2010, pp. 26–28) 

De Landfill Directive38, opgesteld door Europese Commissie, verplicht de lidstaten hun geheel aan 

biologisch afbreekbaar voedsel op stortplaatsen te reduceren met 65% tegen 2016 (t.o.v. het 

niveau in 1995). De meeste landen lossen dit op door hun voedselafval te verbranden, terwijl er 

energie uit zou kunnen worden gewonnen. De Landfill Directive legt de lidstaten immers geen 

bindende methoden op over hoe ze het biologische afbreekbaar voedsel moeten weghouden van 

stortplaatsen. (Bio Intelligence Service, 2010, p. 26) 

De Landfill Directive en de Waste Framework Directive hebben geen impact op de werkelijke 

hoeveelheid afval die er gegenereerd wordt. Ze kunnen de voedselverspilling dus niet voorkomen, 

maar kunnen er wel voor zorgen dat het voedselafval beter beheerd worden. Daarom komen er 

nieuwe beleidsmaatregelen aan. De Europa 2020-strategie, die als doel heeft de economie van de 

EU slim, duurzaam en inclusief te maken, omvat onder andere de Recourse Efficiency Roadmap. 

Dit stappenplan wil tegen 2020 het voedselverlies in de EU halveren, samen met een gezondere 

en meer duurzame voedselproductie -en consumptie en een reductie van 20% van hulpbronnen 

in de voedselketen.39 In november 2013 zullen de lidstaten via de commissie ‘Duurzaam voedsel’ 

verzocht worden om voedselverlies in hun nationale afvalpreventieprogramma’s op te nemen. 

(OVAM, 2012, p. 19) 

In het rapport van de Europese Unie, Preparatory Study on foodwaste across EU 27, heeft men ook 

een analyse40 gemaakt over de impact die bepaalde beleidsmaatregelen in de EU zouden kunnen 

hebben, en welke beleidsmaatregelen in de toekomst prioritair zouden moeten zijn. Hierbij werd 

rekening gehouden met kosten en baten voor het milieu en de economie, verbonden aan 

beleidsopties. Volgens deze impact analyse zijn de drie prioritaire beleidsopties het verzamelen 

en rapporteren van gegevens, coherentie in de datalabels en doelgerichte 

bewustwordingscampagnes. (Bio Intelligence Service, 2010, pp. 21–23) Het verzamelen en 

rapporteren van gegevens vermindert de verspilling op zich niet, maar maakt de ontwikkeling 

van doelen en strategieën eenvoudiger. Coherentie van datalabels zorgt ervoor dat de informatie 

bestemd voor de consument verbetert en dat door een betere kennis van de datalabels het 

                                                                    
38 Voor inzage in de Landfill Directive, zie: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:0019:NL:PDF 
39 Voor inzage in de Recourse Efficiency Roadmap, zie 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf 
en http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 
40 Zie bijlage 7 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:0019:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:0019:NL:PDF
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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voedsel langer eetbaar blijft. Bewustwordingscampagnes zijn essentieel voor een 

gedragsverandering. (Bio Intelligence Service, 2010, pp. 118–122) 

Ook bij de Vlaamse Overheid bestaan er initiatieven om de voedselverspilling tegen te gaan. De 

Vlaamse Overheid heeft al verschillende studies41 uitgebracht om het voedselverlies in kaart te 

brengen. In 2010-2011 richtte toenmalig minister-president Kris Peeters een 

interdepartementale werkgroep Voedselverlies en -verspilling op, getrokken door het 

Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring & Studie. Volgens de omschrijvingen van 

de werkgroep zelf is het doel “om binnen de Vlaamse Overheid aan te sluiten bij de internationale 

tendens om meer aandacht te besteden aan voedselverlies en -verspilling.” (“Interdepartementale 

werkgroep voedselverlies en -verspilling van start | LV-site | Internet van de Vlaamse overheid”, 

z.d.) De Vlaamse regering stelde met behulp  van deze werkgroep een pakket op van 25 lopende of 

geplande maatregelen om voedselverliezen te verminderen en nevenstromen beter te 

valoriseren. Met dit pakket wil de Vlaamse Regering meewerken aan de Europese ambitie om de 

voedselverliezen tegen 2020 te halveren. Er wordt een specifiek ‘ketenoverleg voedselverlies’ 

uitgebouwd, waar men over deze problematiek en de te nemen maatregelen kan overleggen en 

beslissen. Er zal deelgenomen worden aan grensoverschrijdende projecten om de problematiek 

op Europees niveau aan te pakken. Het is ook belangrijk dat overheden een goed voorbeeld 

stellen, om ook andere sectoren te motiveren de verspilling te reduceren. Bij de Vlaamse Overheid 

zal het agentschap voor Facilitair Management, bevoegd voor de kantines van de 

overheidsgebouwen, acties uitwerken om voedselverlies in de overheidskeuken en bij de klant te 

verminderen (Exemplify). (“Vlaanderen in actie om voedselverlies te verminderen | LV-site | 

Internet van de Vlaamse overheid”, z.d.)  

Kris Peeters maakte eind augustus 2012 bekend dat 300.000 euro uit getrokken zal worden voor 

de uitbreiding van volkstuinen en stadsmoestuinen. Door mensen zelf voedsel te laten 

produceren, is de afstand tot het voedsel veel kleiner. (Engage) (de Walsche, 2012) 

Om voedselverspilling te reduceren moet er een breuk komen met de ‘business as usual’-politiek, 

waar kortetermijndenken, nationale, sectorale en particuliere belangen overheersen. Er worden 

verschillende maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan, maar ze brengen vaak 

enkel marginale veranderingen en verbeteringen binnen deelcomponenten teweeg. Dit volstaat 

echter niet wanneer blijkt dat er een structurele transitie nodig is op het gebied van instituties, 

economie, technologie en cultuur. (Jones & De Meyere, 2008, pp. 29–31) De overheid speelt een 

heel belangrijke rol in het mogelijk maken en aanmoedigen van het reduceren van de 

voedselverspilling. Zoals al vermeld beschikt alleen de overheid over middelen om verregaande 

veranderingen in de samenleving door te voeren. (Jones & De Meyere, 2009, p. 143) Een echte 

verandering zou bereikt kunnen worden door een streefcijfer of streefdoel voor 

                                                                    
41 Enkele belangrijke studies (OVAM, 2012, p. 18):  
De integrale milieuanalyse voedingsnijverheid door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Elsen, et al., 2012). 
De literatuurstudie over voedselverliezen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM, 2011a). 
De nulmeting van voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het restafval (OVAM, 2011b). 
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voedselvespillingpreventie in de verschillende lidstaten op te stellen. De methodes om het 

preventiedoel te bereiken kunnen beslist worden op het niveau van de lidstaten. Dankzij een 

streefcijfer kan de verspilling onder controle gehouden worden. (Bio Intelligence Service, 2010, 

pp. 118–122) We zagen al dat de EU tegen 2020 het voedselverlies wil halveren. Het is echter nog 

niet duidelijk hoe dit doel effectief bereikt moet worden omdat er nog geen concrete en 

dwingende streefcijfers per lidstaat zijn opgelegd. Nochtans zou een dergelijke maatregel grote 

veranderingen teweeg kunnen brengen, aangezien de lidstaten verplicht zouden zijn in de 

praktijk iets aan het probleem te doen. Een streefcijfer en dus een grens aan de verspilling is 

volgens mij dan ook één van de belangrijkste maatregelen die op Europees niveau, en idealiter op 

wereldniveau, doorgevoerd zou moeten worden.  

 

Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol in sensibilisatie en lobbying. Het kan 

druk uitoefenen op de verschillende spelers in de voedselverspilling: zowel op de overheid en 

bedrijven als op de consument. Het maatschappelijk middenveld is echter vaak erg 

gefragmenteerd is en bestaat uit talrijke organisaties en projecten. (Jones & De Meyere, 2008, p. 

31) Indien deze organisaties en projecten werkelijk invloed willen hebben op de 

voedselverspilling, zouden ze zich in grote getale achter de strijd tegen voedselverspilling moeten 

scharen. Op die manier kunnen ze een grotere achterban overtuigen dat het tegengaan van 

voedselverspilling noodzakelijk is. Met de steun van een grote achterban heeft het lobbyen voor 

minder verspilling bij de bedrijven en voor de overheid meer impact.  

In Vlaanderen zien we al dat verschillende middenveldorganisaties vormingen hebben uitgewerkt 

om het brede publiek te informeren en tot actie te bewegen. VLAM vzw, het Vlaams Centrum voor 

Agro- en Visserijmarketing, heeft bijvoorbeeld een folder voor de consumenten uitgewerkt over 

het bewaren van voedsel: Voedselverspilling voorkomen. Een belangrijke stap naar een duurzamer 

voedingssysteem. (“Vlaanderen in actie om voedselverlies te verminderen | LV-site | Internet van 

de Vlaamse overheid”, z.d.) Middenveldorganisaties zijn traditioneel al een tijdje bekommerd om  

eetgewoontes. Sinds de jaren tachtig voeren niet-gouvernementele organisaties campagne om 

supermarkten te overtuigen om producten te verkopen die eerlijk worden verdeeld en die niet 

genetisch zijn gemodificeerd. De vlees- of visproducten moeten afkomstig zijn van dieren die goed 

worden behandeld. De meeste supermarkten verkopen onder andere hierdoor nu eieren uit vrije 

uitloop. (Peter Singer & Jim Mason, 2006, pp. 5–6) De middenveldorganisaties hebben 

daadwerkelijk een impact, en zouden die in de strijd tegen voedselverspilling ook kunnen hebben. 

 

Bedrijven zijn zoals we zagen onderworpen aan de marktlogica, een logica die zoals we al zagen 

verspilling in de hand werkt. Bedrijven zijn ingebed in een competitief kortetermijndenken, en 
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hebben hierdoor niet veel bewegingsvrijheid. Voedselverspilling is vaak goedkoper dan 

recuperatie van bepaalde goederen, en om competitief te blijven, wordt dan ook voor de 

goedkoopste oplossing gezorgd: verspillen. Bedrijven trachten ook zo veel mogelijk goederen te 

verkopen en ze doen dit met behulp van reclame en acties. Consumenten kopen hierdoor vaak te 

veel, wat weer tot verspilling leidt. Het is dus noodzakelijk dat de overheid ingrijpt en streefcijfers 

oplegt. Indien het streefcijfer niet behaald wordt, kunnen er sancties volgen. Hierdoor worden de 

bedrijven verplicht een verspillingcijfer drastisch te reduceren. (Enable).  

Niet alle bedrijven zijn natuurlijk gedoodverfde verspillers. Sommige bedrijven willen zich een 

duurzaam imago aanmeten, omdat dit tegenwoordig beter aanslaat bij de consument. De reductie 

van de voedselverspilling wordt met deze optiek nagestreefd. Dit zagen we ook al bij de perceptie 

van de stakeholders. Een geïnterviewde onderstreepte het belang van de verspillingreductie en 

samenwerking hieromtrent: “Weggegooid voedsel past niet in onze duurzame strategie.” (zie 

5.1.4.) Bedrijven dragen op grote schaal bij aan de voedselverspilling en het is dus belangrijk dat 

ze overtuigd of verplicht worden mee te werken aan de reductie ervan.  

 

Consumenten zijn net als bedrijven vaak het subject van de marktlogica. Ze zijn voor een deel de 

speelbal van de marketingindustrie en het consumptiekapitalisme. Door reclame, kortingen, 

overvloed, … worden ze aangespoord meer te kopen. Het consumentengedrag bevindt zich vaak 

in een "lock-in" situatie. Deze ‘lock-in’ wordt bepaald door de markt, de heersende voedselcultuur 

en de daaruit voortspruitende perceptie ten opzichte van voedselverspilling. (Jones & De Meyere, 

2008, p. 31)   

Consumenten kunnen door zich bewust te worden van dit consumptiekapitalisme en de 

voedselverspilling (Encourage), en de daaruit volgende gedragsverandering, toch een heel grote 

bijdrage leveren. De consumenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om iets aan de 

voedselverspilling te doen. Bij de perceptie van voedselverspilling zagen we dat mensen de 

verantwoordelijkheid vaak van zich afschuiven. De supermarkten en de maatschappij in het 

geheel zijn de schuldigen. We zagen echter al dat consumenten in Europa tot de grootste 

verspillers behoren. Indien de consumenten minder verspillen, betekent dit dus al een heel grote 

stap vooruit. Indien een antiverspillingsklimaat bij de consumenten heerst, is het gemakkelijker 

voor de politici hierop in te spelen en maatregelen te nemen om de verspilling te reduceren. 

Een samenwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen overheid, maatschappelijk middenveld, 

bedrijven en consumenten is noodzakelijk. Ieder speelt een rol in de transitie en kan meewerken 

aan strategieën om de verspilling te reduceren, zoals via de 4 E’s. Er moeten specifieke doelen 

worden opgesteld om voedselverspilling te vermijden, bijvoorbeeld een streefcijfer voor elke 

sector in de voedselketen om het verspillingpercentage te reduceren. Er moet met de hulp van het 

middenveld een senbilisatiecampagne opgesteld worden om een anti-verspillingklimaat te 
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creëren. Ook het onderwijs moet hierbij betrokken worden. Zo zal geleidelijk de perceptie over de 

voedselverspilling en de waarde van voedsel, en misschien ook de volledige voedselcultuur 

veranderen. 
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Volgens toekomstige verwachtingen zal onze voedselverspilling blijven stijgen. Voedselverspilling 

zou in de Europese Unie alleen al tegen 2020 stijgen tot 126 Megaton per jaar. We zullen tegen 

2020 dus 1,4 keer meer verspillen dan nu. De stijging in voedselverspilling hangt in Europa samen 

met een stijging van 70 megaton CO2-equivalent die in 2020 zal worden uitgestoten, boven de 

170 Mt CO2 eq. per jaar die we nu al in de EU27 uitstoten. De andere Westerse landen zoals 

Amerika zullen waarschijnlijk hetzelfde pad als de EU volgen, met meer voedselverspilling en 

klimaatvervuiling als gevolg. We zien bovendien dat de voedingsstijl van de opkomende 

economieën zoals de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) steeds meer op 

die van de ontwikkelde landen begint te lijken. Overgewicht en obesitas komen bijvoorbeeld 

steeds meer voor in India, China en Brazilië, en verspreiden zich snel. Overgewicht en obesitas 

zullen over enkele jaren trouwens 2,5 miljard wereldburgers treffen. (Dagevos & de Bakker, 2008, 

p. 23) Indien de opkomende economieën ook de verspillinggewoonten van de Westerse 

consument overnemen, zal het totaal aan voedselverspilling nog drastischer vermeerderen.  

Naar schatting zullen we in 2050 met 9,1 miljard zijn. Dat zijn 34 % meer mensen dan vandaag. 

De bevolkingstoename zal voornamelijk plaatsvinden in ontwikkelingslanden. De verstedelijking 

zal ook in een snel tempo toenemen: ongeveer 70% van de wereldbevolking zal in steden wonen, 

tegenover 49% vandaag. In een context van stijgende voedselverspilling en klimaatopwarming 

zullen we nog meer monden moeten voeden. Om iedereen van voedsel te voorzien, zal de 

voedselproductie moeten stijgen met 70%! (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 112) 

(FAO, 2009, p. 1) Volgens de verwachtingen zal tegen 2050 de behoefte aan vlees en melk 

verdubbeld zijn tegenover 2000. De jaarlijkse vleesproductie zal met 200 miljoen moeten stijgen, 

tot 470 miljoen ton. De jaarlijkse graanproductie met 2,1 miljard ton de dag van vandaag, zal tot 

ongeveer 3 miljard ton moeten stijgen. Ook de behoefte aan groenten, fruit, aardappelen, etc. zal 

samen met de bevolking scherp toenemen. Er zal een verdubbeling van grondstoffen nodig zijn 

om voedsel te kunnen produceren, terwijl de grondstofvoorraden nu al drastisch aan het slinken 

zijn. Door de klimaatsverandering zullen droogtes en overstromingen een voedseltekort in de 

hand werken. Tegen 2025 zal ongeveer 64% van de mensheid in gebieden leven met een 

watertekort. (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012, p. 21) De voedseltekorten zullen tot 

hogere voedselprijzen leiden, en bijgevolg ook tot voedselcrisissen. In 2008 belandden 110 

miljoen mensen door de stijgende prijzen in armoede en leden 44 miljoen mensen honger. (Barilla 

Center for Food & Nutrition, 2012, p. 24) We kunnen dergelijke scenario’s in de toekomst ook 

verwachten. Volgens een rapport van Oxfam International zullen de prijzen de komende 20 jaar 

blijven stijgen, door olieprijsstijgingen, verwoestende weersomstandigheden, financiële 

instortingen, ... (Bailey, 2011) De toekomst ziet er dus niet bepaald rooskleurig uit: een stijgende 
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voedselverspilling hand in hand met klimaatsverandering en waarschijnlijk ook stijgende 

voedseltekorten.  

Deze voedseltekorten kunnen in de toekomst misschien opgevangen worden door een verhoogde 

voedselproductie. Het is echter efficiënter om ook de voedselverspilling te reduceren. Een hogere 

voedselproductie en een hogere verspilling heffen elkaar op. Ook een verdere bijdrage van 

voedselverspilling aan de klimaatopwarming, die voor nog meer honger kan zorgen, moet 

vermeden worden.  
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In deze masterproef onderzocht ik de omvang en oorzaken van voedselverspilling, de 

onverantwoordheid ervan, en hoe we voedselverspilling kunnen voorkomen.  

De omvang van voedselverspilling blijkt ontzettend groot te zijn. Er is echter nog veel onderzoek 

nodig om te bepalen hoe groot de voedselverspilling daadwérkelijk is. We moeten een uniforme 

definitie van voedselverspilling en gelijke meetmethoden hanteren om de omvang per schakel van 

de keten en per voedseltype te definiëren. Dit is noodzakelijk om goede beleidsmaatregelen op te 

stellen, die rekening houden met de prioriteit van bepaalde ingrepen. 

 De oorzaken ervan zijn divers. Voedselverspilling ligt soms aan externe factoren, maar meestal 

aan menselijke. We zullen nooit volledig naar, zoals de titel luidt, een samenleving zonder 

voedselverspilling kunnen gaan. Menselijke fouten en ingrepen kunnen veranderd worden, op 

externe factoren zoals slechte weersomstandigheden hebben we echter geen of weinig vat.  

Voedselverspilling is inefficiënt. De waarde van voedsel gaat verloren, net zoals het 

productieproces, de energie en bronnen die er achter schuilen. Voedselverspilling is ook moreel 

onverantwoord. Om dit te staven bouwde ik een voedselverspillingsethiek op: we verspillen 

voedsel terwijl voedsel essentieel is voor ons bestaan, en terwijl het bestaan van veel mensen 

bedreigd wordt omdat ze een tekort aan voedsel hebben. Dit onder andere door een oneerlijke 

verdeling, en door de gevolgen van de klimaatopwarming (waar voedselverspilling tot bijdraagt). 

Volgens Tristam Stuart, die bekendheid won met zijn boek Waste. Uncovering the Global Food 

Scandal,  is voedselverspilling onverantwoord omdat het een directe oorzaak is van honger. Door 

voedsel te verspillen nemen we voedsel weg van mensen die honger lijden. Volgens mij is echter 

de oneerlijke voedselverdeling een directe oorzaak van honger (en voedselverspilling!). Een 

reductie van de voedselverspilling zal niet onmiddellijk voor minder honger zorgen. Door voedsel 

te verspillen verloochenen we wel de waarde van voedsel in se en de waarde die het voor 

hongerlijders heeft. Centraal in de voedselverspillingsethiek staat de vervreemding, zowel van het 

voedsel zelf als van de culturele waarde van voedsel en de implicaties van ons voedselgedrag voor 

andere levens en de wereld.  

Deze voedselverspillingsethiek is een begin, een aanzet om voedselverspilling op te nemen in de 

voedselethiek en te onderwerpen aan ethische analyses. Een aantal ethische waarden uit de 

wereldgodsdiensten, zoals voedsel als zelfontdekking, een pad naar bevrijd bewustzijn, 

bescheidenheid, dienstbaarheid en overlevering, kunnen eventueel een bron zijn om de 

voedselverspillingsethiek verder te onderbouwen.  
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Voedselverspilling kan en moet tegengewerkt worden. We hebben de menselijke oorzaken van 

voedselverspilling in de hand. Technische fouten kunnen opgelost worden, en de voedselcultuur 

en het individueel gedrag kunnen bijgestuurd worden. Gaandeweg moet de hele samenleving, 

samen met de politieke, economische en voedselketenstructuren, aan de hand van de 4 E’s 

vervlochten geraken van de transitie tegen voedselverspilling. Transities nemen veel tijd in 

beslag. Aangezien er voldoende voorwaarden, zowel moreel als praktisch, aanwezig zijn om een 

samenleving zonder voedselverspilling te bekomen, is het dringend tijd om de transitie in te 

luiden.  
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Bijlage 1: Voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen 

Ketenschakel Raming (ton/jaar) 

Primaire sector 425.000 - 700.000 

 

Voedingsindustrie 1.073.000 

 

Distributie 116.000 

 

Voedingsdiensten 166.000 

Huishoudens 156.000 - 235.000 

 

Totaal  

1.936.000 - 2.290.000 

 

Totaal per capita 0,314 - 0,372 

(OVAM, 2012, p. 29) 
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Bijlage 2: Voedselverlies in de primaire sector 

 (sub)sector  

 

Verliespost Verliespercentage 

(%) (0) 

 

Absoluut verlies 

(ton/jaar) 

 

Veehouderij  

 

Runderen Uitval/sterfte -  18970 

Varkens Uitval/sterfte -  41529 

Kippen Uitval/sterfte -  5430 

Melkvee Melkverlies 0,95% 19462 

 

Eieren Verlies van eieren 1% 1067 

 

Visserij  

 

Vis Teruggooi 25% 4647 

 

 Interventie 1 - 3 % 422 

Akkerbouw 

 

Granen Oogstverlies 1% 1218 

 Bewaarverlies 2% 2411 

Aardappelen Rooiverlies 7,5% 154736 
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 Sorteerverlies 5 - 15% 95.421 - 286.262 

 Bewaarverlies 2,5% 40.554 - 45.325 

Suikerbieten Rooi en 

reinigingsverlies 

2,6 - 3,6% 7.509 - 10.397 

Tuinbouw 

 

Openluchtgroenten 

 

Procesverlies 5 - 10% 34.676 - 73.204 

 

Witloof Procesverlies 20 - 25% 9.750 -  13.000 

 

Sla Procesverlies kropsla 20% 11472 

 

 Procesverlies veldsla 6% 732 

Komkommer, 

Tomaat, paprika 

 

Procesverlies 1 - 2% 2.811 - 5.679 

 

Appelen Procesverlies 1 - 5% 3.155 - 16.441 

 

Peren Procesverlies 2 - 8% 5.751 - 24.502 

 

Kersen Procesverlies 5 - 30% 243 - 1.983 
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Aardbeien Procesverlies 2-10% 611 - 3.327 

 

Veilingen Totaal verlies -  3627 

Primaire sector 

Totaal verlies 

425.649 - 700.517 

(OVAM, 2012, p. 32) 
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Bijlage 3: Aandeel van de voedselfractie t.o.v. totaal gewicht in huisvuilzak 

Type voedsel Procentueel aandeel t.o.v. 

hoeveelheid huisvuil 

Totale hoeveelheid per jaar 

per inwoner in kg 

Onvermijdelijk 7,07% 8,07 

 

Vlees, vis en gevogelte 0,49% 0,55 

 

Zuivelproducten 0,36% 0,41 

 

Brood en banket 1,43% 1,63 

 

Droge voeding/poeders 0,16% 0,18 

 

 

Desserts en snacks 

0,33% 0,37 

 

Sauzen, kruiden en specerijen 0,11% 0,13 

 

Groenten 0,77% 0,88 

 

Bereide gerechten 0,51% 0,58 

 

Fruit 0,73% 0,83 
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Andere 0,02% 0,02 

 

Totaal 11,98% 13,66 

  

(OVAM, 2012, p. 39) 
 

Bij deze becijfering is wel een onderscheid gemaakt tussen voedselverspilling en nevenstromen. 

Enkel het vermijdbaar voedselverlies is dus opgenomen in de berekening. Het geeft een 

gedetailleerd beeld over de samenstelling van de voedselfractie. 

De cijfers zijn afkomstig van onderzoek in de lente, herfst en winter. In deze drie seizoenen blijft 

het procentueel gewicht van voedsel in het huisvuil op een vergelijkbaar niveau. We kunnen 

echter verwachten dat de voedselverspilling in de zomer stijgt door de snellere bederving in 

warmere temperaturen. 

De becijfering van de voedselverspilling in de huishoudens is gebaseerd op restafval en gft-afval. 

De voedselresten die naar de kippen gaan, gecomposteerd worden in de tuin of via de afvoer in de 

riool belanden zijn niet opgenomen in de becijfering, aangezien het moeilijk is dit te 

meten.(OVAM, 2012, p. 39) 
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Bijlage 4: Aandeel van de verschillende productgroepen t.a.v. de totale fractie ongeopende 

verpakkingen, in percentages 

Type voedsel Procentueel aandeel in totale hoeveelheid 

Ongeopend voedsel 

 

Vlees, vis en gevogelte 18,03 

 

Zuivelproducten 22,26 

 

Brood en banket 2,40 

 

Droge voeding/poeders 6,54 

 

Desserts en snacks 15,10 

 

Sauzen, kruiden en specerijen 6,67 

 

Groenten 9,12 

 

Bereide gerechten 16,67 

 

Fruit 3,23 

 

(OVAM, 2012, p. 40) 
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Bijlage 5: Verpakkingsafval per capita en per land in de EU (1997-2010) 

 

(European Environment Agency (EEA), z.d.) 
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Bijlage 6:  Overzicht van de geïnterviewde organisaties. 
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Bijlage 7:  Beleidsanalyse a.d.h.v. milieukosten en economische kosten.  

(Bio Intelligence Service, 2010, p. 139) 
*MS = Member States 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


