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‘ Nederland heeft  
voedselstrategie nodig’
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
adviseert de overheid om een voedselstrategie te ontwikkelen. 
“Er moeten afwegingen worden gemaakt voor de lange termijn 
op het gebied van voedsel.”

Begin oktober presenteerde de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (WRR) het advies ‘Naar een voedsel-
beleid’. Volgens prof. dr. ir. G.H. de Vries, 
adviserend raadslid van de WRR, maken 
drie mondiale ontwikkelingen een voed-
selbeleid noodzakelijk: de ecologische 
onhoudbaarheid van het huidige sys-
teem, de hedendaagse gezondheidspro-
blemen en twijfels over de robuustheid 
van het huidige systeem op de lange ter-
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FNLI: Kritiek onterecht
De FNLI vindt de kritiek op het ‘Akkoord 
Verbetering Productsamenstelling zout, vet 
en suiker’ onterecht. Directeur Philip den 
Ouden begrijpt niet hoe de raad tot haar 
conclusies is gekomen. De voedingsindus-
trie is nauwelijks bij het rapport betrokken 
of om advies gevraagd. De industrie is 
bezig met het formuleren van maximumnor-
men voor zout, vet en suiker en doet dat 
goed en efficiënt, benadrukt de FNLI-direc-
teur. “Als de wetgever regels wil invoeren 
dan moet dit Europees gebeuren en dan 
ben je zo vijf tot zes jaar verder om dat voor 
elkaar te krijgen”, denkt Den Ouden. Hij 
raadt de beleidsmakers aan eens een kijkje 
te nemen in het buitenland. Dan zullen ze 
zien dat de Nederlandse voedingsindustrie 
goed bezig is. “We blijven dit pad dan ook 
volgen.”

‘ Twee aparte  
stoplichtsystemen voor  
duurzaamheid en gezondheid’

ongezonde producten. De Vries sprak in 
zijn toelichting over ‘iets minder vrijwil-
lig’ afspraken maken.
Ook als het gaat om een ecologisch ver-
antwoorder voedselproductie ziet de raad 
een overheid die initiatieven ondersteunt 
en stimuleert en eventueel beperkingen 
wegneemt. Heel concreet wordt in het 
WRR-rapport het invoeren van twee 
aparte stoplichtsystemen voor duurzaam-
heid en gezondheid genoemd.

Weg met wettelijke belemmeringen
De overheid moet (wettelijke) belemme-
ringen wegnemen die het bedrijfsleven 
hinderen om de voedselvoorziening 
gezonder en duurzamer te maken. Zelfs de 
Mededingingswet zou in bepaalde gevallen 
moeten wijken als die de samenwerking 
tussen bedrijven in de weg staat. De Vries 
noemde ook de mogelijkheid van een 
vereveningsfonds voor gezonde producten 
naar model van het fonds dat voor het sti-
muleren van loodvrije benzine in de vorige 
eeuw in het leven werd geroepen. 
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mijn. Kan dit systeem zich aanpassen aan 
de veranderingen die er aan komen?

Nieuwe machtsverhoudingen
De Vries constateert dat er inmiddels een 
complex netwerk van grensoverschrij-
dende ketens zit achter het aanbod in de 
schappen; hij spreekt over een ‘voedsel-
net’. “Niet de overheid, kennisinstellingen 
of landbouworganisaties bepalen meer de 
route. De machtsverhoudingen verande-
ren en daar moet het voedselbeleid reke-
ning mee houden.” Het WRR-lid geeft 
aan dat het toekomstig overheidsbeleid 
zich ook moet richten op zaadbedrijven, 
supermarkten en de voedingsmiddelen-
industrie. “Betrek beleidsconsequenties 
niet alleen op de landbouw maar ook  
op de andere spelers”, adviseert hij de 
overheid. Ook moet er oog zijn voor  
de samenhang tussen productie en  
consumptie.

‘Iets minder vrijwillig’
Volgens de WRR zet het ‘Akkoord verbe-
tering productsamenstelling zout, vet en 
suiker’ geen rem op het aanbieden van 
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