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Zorg dat de sector (internationaal) toonaan-
gevend blijft  

De Nederlandse agrifoodketen is een toonaangevende 
speler op het gebied van veilige, duurzame en efficiënte 
voedsel productie en is de tweede agro-exporteur ter 
wereld. Nederland is wereldwijd ‘hofleverancier’ van de 
meest inno vatieve agrifoodbedrijven en kennis instel lin-
gen. Dit zijn niet alleen multinationals, maar voor het 
meren  deel succes volle MKB-ers en in toenemende mate 
crea tieve start ups. Voor de sector en voor Nederland is 
het van groot belang deze voorsprong te behouden. Zorg 
dat de sector (internationaal) toonaangevend blijft, door 
o.a. in de Top sectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangs-
materialen te investeren in een ambitieuze innovatie-
agenda, een stevig exportbeleid, het opleiden van talent 
en het creëren van optimale vestigingscondities voor 
ondernemers.  
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Werk aan een eenduidig, internationaal 
afgestemd beleid

De agrifoodketen is één van de meest gereguleerde 
 sectoren: veel beleid is afkomstig uit Brussel en wordt 
in Nederland door verschillende ministeries omgezet in 
 nationale wetgeving. Het is van belang dat  Nederlandse 
initiatieven voor voedselveiligheid, kwaliteit, gezondheid 
en duurzaamheid in lijn zijn met – of onderdeel zijn van 
–  internationale standaarden en systemen. Werk aan een 
eenduidig, internationaal afgestemd beleid op terreinen 
die de voedselsector raken. Zo wordt tegenstrijdig beleid 
voorkomen, investeringszekerheid voor bedrijven  bevor-
derd en de concurrentiepositie bestendigd. Op dit  moment 
is er te weinig beleidsafstemming tussen en binnen    
mini steries en tussen de lokale, nationale en de Europese 
over heden, wat innovatie en verduurzaming vertraagt.
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Garandeer een efficiënte NVWA met kennis 
van zaken

Voor de agrifoodketen is een gezaghebbende, goed func   -
tio nerende voedsel- en warenautoriteit met  voldoende 
kennis van groot belang. De absolute kern taak van de 
NVWA is het toezicht op de naleving van voedsel veilig-
heidsmaatregelen door bedrijven. Garandeer een efficiënte 
NVWA met kennis van zaken, door te focussen op de 
kerntaak, gebruikmakend van risicogestuurd toezicht. 
Het is onacceptabel om – uit efficiëntie-overwegingen –  
opnieuw bezuinigingsrondes of reorganisaties op te 
leggen waardoor noodzakelijke kennis verloren gaat. 
Het doorberekenen van kosten voor inspectie en keuring 
aan het bedrijfsleven zorgt, met het oog op o.a. de 
internationale concurrentiepositie, voor een achterstand 
van Nederlandse bedrijven. Dit geldt ook voor de vaak 
strikte en geheel eigen interpretatie van Europese regels, 
waardoor de NVWA in Europa een eigen koers vaart. 
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Maak een bewuste leefstijl tot prioriteit

Het voedingspatroon, de mate van beweging, roken en 
stress hebben invloed op de menselijke gezondheid. 
De agrifoodketen heeft een rol in het stapsgewijs 
vergemakkelijken van een gezondere keuze, door in het 
Akkoord Verbetering Productsamenstelling de hoeveel-
heid zout, verzadigd vet en calorieën (suikers en vetten) in 
producten te reduceren en portiegroottes te verkleinen. 
De uitdaging is om gezondere voeding te combineren 
met andere consumentenbehoeften als betaalbaarheid, 
gemak, genieten en een gevarieerd aanbod. Maak een 
bewuste leefstijl tot prioriteit door te investeren in fact-
based voorlichting en educatie over voeding en leefstijl.

Ontwikkelingen in de agrifoodketen verdienen de aandacht van de politiek. Daarom brengen Land- en Tuinbouw 

Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal 

Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) de volgende 10 punten onder de aandacht in aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2017.

 10-punten plan: oproep Nederlandse agrifoodsector 
voor de Tweede Kamerverkiezingen
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Geef ruimte aan ambities voor een 
 circulaire agrifoodketen

De agrifoodketen is een spil in de circulaire economie en 
werkt – uit economisch en milieu-oogpunt – aan een zo 
hoogwaardig mogelijke inzet van alle organische materia-
len. De gehele ‘Ladder van Moerman’ wordt hierbij benut: 
van voedsel tot energie, van veevoer tot kunststof, van 
 farmaceutische toepassingen tot compost. Organische 
reststromen zijn geen afval maar grondstof en mogen 
 alleen bij uitzondering vernietigd worden, bijvoor beeld 
uit voedsel veiligheids overwegingen. En zelfs dan kan er 
nog energie uit worden teruggewonnen. Geef ruimte aan 
 ambities voor een circulaire agrifood  keten door in natio-
naal en Europees beleid belemmeringen weg te nemen 
 zodat bedrijven verder kunnen investeren in het sluiten 
van kring lopen. De mogelijkheden voor hoogwaardig 
 her gebruik van (dierlijke) bijproducten en reststromen 
moeten structureel uitgebreid worden binnen een Euro-
pees gelijk speelveld.
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Draag bij aan het bewustzijn bij  consumen- 
  ten over voedselverspilling

Vanuit zowel duurzaamheids- als economisch oogpunt is 
zo min mogelijk voedselverspilling een belangrijk speer-
punt voor de agrifoodsector. De Alliantie Verduurzaming 
Voedsel en de Topsectoren zetten daarom met onderzoek 
en praktische projecten in op optimalisatie van planning, 
logistiek, houdbaarheid en grondstofgebruik in de gehele 
keten. Denk hierbij aan slimmere oogstmethoden, aan-
gepaste verpakkingen en het tijdig afprijzen van produc-
ten. Draag bij aan het bewustzijn bij consumenten over 
voedsel verspilling, door samen met media, maatschap-
pelijke organisaties en het bedrijfsleven in te zetten op 
 informatievoorziening en onderwijs. Bij huishoudens is nog 
steeds veel winst te behalen. Daarnaast werkt de Alliantie 
 Verduurzaming Voedsel intensief samen met de Voedsel-
banken Nederland aan het wegnemen van belemmeringen 
die donaties aan de Voedselbanken in de weg staan.
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Moedig unieke samenwerkingsinitiatieven 
vanuit de sector aan

In de gehele agrifoodketen wordt samengewerkt om tot 
gezondere producten en duurzamere productieprocessen 
te komen. Samen met overheden, maatschappelijke 
orga nisaties en wetenschap geeft de sector antwoord op 
maatschappelijke uitdagingen. Samenwerkingsverbanden 
zoals de Alliantie Verduurzaming Voedsel, het Akkoord 
Verbetering Productsamenstelling, de Taskforce Human 
Capital Agenda en de Duurzame Zuivelketen zijn uniek in 
de wereld. Moedig deze unieke initiatieven aan door ‘in 
cash’ of ‘in kind’ bij  te dragen aan deze samenwerkings-
verbanden en stimuleer dat iedere schakel in de keten 
beloond wordt voor zijn extra inspanning. Om nieuwe 
initiatieven te ontplooien is het voor de sector essentieel 
om vooraf duidelijkheid te verkrijgen van de ACM over 
strijdigheid met de Mededingingswet, door een verplichting 
voor de ACM op te nemen om over ieder concreet voorstel 
desgevraagd een informele zienswijze te geven.
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Maak agrarische grondstofzekerheid een 
strategisch speerpunt van het beleid

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van agrarische 
grondstoffen is van cruciaal belang voor de Nederlandse 
agrifoodsector. Voor een groot deel van deze grond stoffen 
is de sector afhankelijk van import uit alle windstreken 
en wordt er ingekocht op volatiele grondstofmarkten. 
 Bedrijven moeten hun grondstofvoorziening zekerstellen 
door duurzame sourcing en goede ketensamenwerking. 
O.a. in het Europese Raw Material Initiative wordt gewerkt 
aan het veiligstellen van de leveringszekerheid van schaar-
se metalen en mineralen, maar er bestaat nog weinig aan-
dacht voor de leveringszekerheid van biotische (agrarische) 
grondstoffen. Maak agrarische grondstofzekerheid een 
strategisch speerpunt van het buitenlands- en handels-
beleid: ook grondstoffen zoals soja, granen, etc. kunnen 
schaars of volatiel worden. De overheid moet informatie 
over internationale ontwikkelingen omtrent beschikbaar-
heid van – en handel in – grondstoffen beschikbaar stellen.

9
    

Hef geen product- of ingrediëntspecifieke 
belastingen 

De agrifoodsector ziet geen heil in product- of ingre-
diëntspecifieke belastingen op basis van gezondheids- of 
duurzaamheidscriteria. Product- of ingrediëntspecifieke 
belastingen gaan gepaard met hoge bestuurlijke en 
admini stratieve lasten en zijn alleen effectief voor het 
ver hogen van belastingopbrengsten, maar niet voor het 
sturen op duurzamer of gezonder consumentengedrag. 
Op de korte termijn werken dergelijke belastingen niet 
vanwege substitutie-effecten waardoor consumenten 
andere producten (of kwaliteitsniveaus) kiezen die niet 
per definitie gezonder of duurzamer zijn. Op de lange     
ter mijn omdat veel consumenten weer op hun oude 
con sum ptie   patroon terugvallen. Hef geen product- of 
ingrediënt specifieke belastingen, maar zet in op andere 
maat  regelen die gezondheid en duurzaamheid bevorderen.
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Zet in op borging van het Groene Onderwijs 

 
Van boerderij tot supermarkt, in alle schakels van de  keten 
bestaat een toenemende vraag naar MBO/HBO tech-
nisch, technologisch en food gespecialiseerd geschoold 
 perso neel. Een goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en samenwerking tussen onderwijs en be-
drijfsleven is daarbij cruciaal. Onderwijs en onderzoek zijn 
niet alleen van belang om bestaande kennis te verspreiden, 
maar om toekomstige innovaties in de sector mogelijk te 
maken. Zet in op borging van het Groene Onderwijs en 
food vakinstellingen, o.a. via de Taskforce Human Capital 
Agenda en de stevige samenwerking tussen wetenschap, 
bedrijfsleven en overheid binnen de Gouden Driehoek.  
Dit wordt alleen goed geborgd als de financiering ge-
koppeld blijft aan het beleid bij het Ministerie van 
 Economische Zaken.

Contact en meer informatie: alodders@lto.nl / mfeith@fnli.nl / zindi.vandervelden@cbl.nl

                                                                                                                                              


