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Bedoeling van dit artikel
Onderhavig artikel wil enkele ideeën, suggesties en voorbeelden van samenwerking aanbrengen die inspirerend kunnen zijn voor bedrijven die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts in de voedselketen bevinden.
Samenwerken betekent niet alleen het installeren van samenwerkingsvormen tussen individuele bedrijven, maar ook samenwerken tussen verschillende economische actoren in verschillende bedrijfstakken, met als uiteindelijk doel de realisatie van een duurzame voedselketen.
Zowel de industriële bereiding van voedsel op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen als de distributie ervan tot op het bord van de consument, zijn schakels van een lange,
complexe en wereldwijde voedselketen.
De voedselketen is een basisonderdeel van onze economie, maar terzelfdertijd is ze ook omstreden. Zowel de kwaliteit van het voedsel zelf als de werkomstandigheden van hen die
werkzaam zijn in de wereldwijde voedselketen, -om nog niet te spreken van de energiebehoeften voor de productie, de verwerking, het transport en de bewaring van voedsel-, komen
immers regelmatig in de actualiteit, en niet steeds in de positieve zin wat duurzaamheid betreft.

1. De voedingsnijverheid en duurzame ontwikkeling
Zowel plantaardige landbouwproducten als de producten afkomstig van de veehouderij worden door de boer aan andere bedrijven verkocht, daarna bewerkt, verwerkt, verpakt, gestockeerd en opnieuw verhandeld aan de einddistributie. Daarenboven worden een aantal grondstoffen na verwerking gebruikt in de veevoeding: het is een schakel van de voedingsnijverheid
tussen de landbouw en de veehouderij.
Het geheel van industriële bedrijven die plantaardige of dierlijke grondstoffen aankopen, bewerken of verwerken, vormt de sector “voedingsindustrie”.
Dankzij concurrentie, waarvan het streven naar winstmaximalisatie de drijvende kracht is,
doet zich binnen deze sector een voortdurende structurele evolutie voor naar schaalvergroting en concentratie. Dezelfde concurrentie geeft eveneens in de betrokken bedrijven aanleiding tot voortdurende processen van modernisering van het bedrijfsapparaat, van technologische vernieuwing en tot het nemen van maatregelen met het oog op een grotere rentabiliteit.
De keerzijde van deze ontwikkeling is de evolutie naar een mondiale economie, wat gevolgen
heeft op ecologisch en sociaal vlak.
Zo werd onlangs in de Britse media gewag gemaakt van een rapport van de “National Audit
Office”, waarin sprake is van een ingrediëntenanalyse van een pizza, uitgevoerd in opdracht
van het Ierse Voedselagentschap (Food Safety Authority of Ireland). Daaruit bleek dat één enkele pizza niet minder dan 35 ingrediënten bevat, afkomstig uit 60 landen.
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Een ander voorbeeld is de invoer van eiwitrijke veevoedergrondstoffen in de EU, die voor 80 %
van haar voorziening afhangt van invoer uit de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. Die
invoer komt overeen met de productie van 40 miljoen ha akkerland 1. Een gelijkaardig verhaal is
de productie en handel van palmolie. Tussen 1965 en 2009 steeg in Maleisië en Indonesië het
areaal voor deze teelt van 200.000 ha naar 9,5 miljoen ha, ten koste van het tropisch regenwoud, waardoor de biodiversiteit ervan ernstig bedreigd wordt en extra CO2 vrijgekomen is.
Ongeveer 10 % van de totale productie wordt ingevoerd in de Europese Unie.
Een gezonde bedrijfseconomische situatie van een agro-voedingsbedrijf kan bekomen worden door de optimalisatie van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld de minimalisatie van
grondstof- en arbeidskosten en de maximalisatie van de bedrijfsomzet.
Op het vlak van de duurzaamheid moet evenwel vastgesteld worden dat er een tegenstelling
of tenminste een spanningsveld is tussen het streven naar winstmaximalisatie op korte termijn voor elk individueel bedrijf en het streven naar maatschappelijke duurzaamheid. Dit
spanningsveld kan leiden tot afwenteling van economische, sociale en ecologische kosten op
de maatschappij, in de brede zin.
In principe is er aan elke productiewijze, gegeven een bepaalde context, een productiekost
gekoppeld. Die productiekost is onder meer bepaald door de prijzen van de grondstoffen en
door de loonkosten. In geval een bedrijf ervoor kiest om niet-duurzaam te produceren omwille van de productiekost -die dikwijls hoger is voor een duurzame productiewijze-, dan is er
sprake van een maatschappelijke afwenteling van de werkelijke productiekost (externe kost).
Het is bijvoorbeeld omwille van lagere loon- en milieukosten interessanter gebleken om soja
te importeren dan om de eigen veestapel grondgebonden te voederen. Maar het verlies aan
biodiversiteit in de exportlanden, o.m. in Brazilië, alsook de milieuschade veroorzaakt door
de niet-grondgebonden veehouderij, zoals de eutrofiëring 2, worden afgewenteld op de samenleving.
Olivier De Schutter, speciaal rapporteur bij de Verenigde Naties over het recht op voedsel,
stelt: “Door de verdere evolutie naar grootschalige monoculturen te bevorderen, riskeren we

de kloof te vergroten met de kleine familiale bedrijven en leggen we een systeem op van industriële uitbating die reeds verantwoordelijk is voor de emissie van een derde van de broeikasgassen die door de mens veroorzaakt worden. Evenzeer zijn de ecologische limieten aangetoond van de teeltmethoden die uitsluitend gebaseerd zijn op het gebruik van pesticiden en
kunstmest (…). In deze omstandigheden is het noodzakelijk om agro-ecologische productiemethoden toe te passen, zowel ter bestrijding van de armoede op het platteland en als ter
bestrijding van de klimaatverandering.” (Inleiding op het rapport van de speciale rapporteur
voor de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, 8 maart 2011).
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Weekblad Pleinchamp, 26 september 2013 (uitgever Front Wallonne de l’Agriculture, FWA)

eutrofiëring: voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) waardoor algen en hogere waterplanten sterk kunnen groeien. Ontstaat o.a. door overbemesting in de landbouw waardoor veel
nitraten en fosfaten aan de bodem worden toegevoegd.
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Prof. Tittonell (leerstoel Farming Systems Ecology, Wageningen), verwoordt het als volgt: 3 “het model

van de groene revolutie, met intensifiëring per eenheid oppervlakte of per dier, werkt niet
meer. We hebben een nieuwe wetenschap nodig, die bijdraagt tot het ontwerp van kennisintensieve systemen, zoals biologische landbouw, en die meer steunt op procesgebaseerde
dan op inputgebonden technologie. De privésector zal niet investeren in deze procesgebaseerde technologie, wel in inputgebonden technologie. Om dat te compenseren moet de publieke sector investeren in procesgebonden technologie, in een geïntegreerde systeembenadering, in een holistische aanpak.”

2. Samenwerken is samen winnen
Hoe kan een holistische en geïntegreerde aanpak concreet vorm krijgen in de bestaande
economie?
De coöperatieve samenwerking tussen verschillende economische actoren kan, in principe,
hierop een antwoord bieden aangezien deze verschillende troeven in zich verenigt:
• economische efficiëntie;
• samenwerking tussen verschillende bedrijfstakken en economische actoren;
• herinvestering van bedrijfswinsten.
Een duurzame economie streeft ernaar om op een logische en coherente wijze te functioneren. Er wordt geproduceerd in functie van wat nodig en ecologisch verantwoord is. De productiewijze op zich is zo efficiënt en zo rationeel als mogelijk, maar het afwentelen van kosten op de maatschappij en/of het leefmilieu is uitgesloten. Dit principe is uiteraard ook van
toepassing op het geheel van de voedingsindustrie: de landbouw, de verwerkende industrie
en de distributie.
Samenwerking mag in deze context niet opgevat worden als een instrument om de markt te
monopoliseren in het belang van één schakel.
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Universiteit Wageningen, Inaugural lecture 16 mei 2013, blz. 32.
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3. Integrale benadering van duurzaam voedsel in een
context van samenwerking
Toegepast op de voedselketen betekent dit dat er door verschillende producenten samengewerkt wordt aan de productie van duurzaam voedsel, dat beantwoordt aan de doelstellingen
zoals weergegeven in de strategische langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling van
de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).
De basiselementen van duurzaam voedsel zijn 4:
• voldoende, evenwichtige, aangepaste voeding; niet meer dan noodzakelijk verwerkt of geraffineerd, evenwicht tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, evenwicht tussen de diverse bronnen van koolhydraten, eiwitten en vetten;
• maximaal gebruik van seizoens- en lokaal geproduceerde grondstoffen: dit houdt onder
meer in dat er een zo direct mogelijke band is tussen de plaats waar het voedsel verbruikt
wordt en de productieplaats van het voedsel (korte circuits);
• bundeling van de betrokken operatoren: landbouwers, handelaars, verwerkers, verdelers
en consumenten, in functie van het doel, rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden;
• prijs = weerspiegeling van de productiekost; eerlijke arbeids-, grondstof- en kapitaalvergoeding over de hele ketting.
De producten van die samenwerking moeten voldoen aan volgende criteria:
• het product zijn van een duurzaam productieproces: zo mogelijk biologische productiewijze;
• vergoed worden aan een faire prijs, zowel voor de producent als voor de consument;
• nodig zijn voor de consument, passen in een duurzaam voedingsschema.
Om het transport te beperken wordt zoveel mogelijk met lokale grondstoffen gewerkt. Voor
de verdeling van de eindproducten naar de consument wordt voorrang gegeven aan lokale of
regionale circuits.
En aangezien het einddoel voedsel is, is het niet meer dan logisch dat de consument deel
uitmaakt van de samenwerking. Zie verder: 4.1. (verkoopseenheid “d’Ici” en coöperatieve ondernemingsvormen Coop en Migros in Zwitserland), 4.3. (korte voedselketens), 4.4. (maatschappelijke organisatie van de voedselketen) en 4.5. (de individuele consument).

Zie ook de definitie zoals voorgesteld in het duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsnijverheid 2011.
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4. Naar een duurzame voedingsindustrie
Een duurzame voedselketen is nodig en ook mogelijk. In de realiteit bestaan er zijn verschillende vormen van aanpak.

4.1. Diverse samenwerkingsvormen
Samenwerking biedt grote mogelijkheden en verschillende voordelen voor alle deelnemende
partijen, op diverse domeinen, zoals:
• uitwisseling van kennis en kunde;
• gediversifieerder en groter aanbod van producten: betere marktpositie zowel voor aankoop als verkoop;
• betere onderhandelingspositie voor de financiering van investeringen;
• meer mogelijkheden voor kostenbesparing door gezamenlijk gebruik van machines en
transportmiddelen en door gezamenlijke organisatie van transport;
• grotere mogelijkheden op het vlak van marketing, publiciteit en commercialisatie.
Voornamelijk maar niet uitsluitend in de sector biologische landbouw bestaan er samenwerkingsvormen tussen producenten, die zowel instaan voor de productie, de verwerking (geheel
of gedeeltelijk, al of niet in aanbesteding) als de distributie. Voorbeelden van dergelijke samenwerkingsvormen zijn de verkoopseenheid “d’Ici” in Naninne, de coöperatie “Biolé” in
Petit-Thier (melkophaling en kaasproductie), de “Groupement des Producteurs de Fruits
et Légumes bio (GPFL)” in Sombreffe, alsook de coöperatieve vennootschap “Lekkers uit
het Pajottenland”.
De verkoopseenheid “D’Ici” is een gemeenschappelijk langetermijnproject dat tot doel heeft
om het aankopen van lokale voeding te bevorderen. Het is een samenwerkingsvorm waarin
landbouwproducenten, consumenten, (groot)distributie en verwerkende bedrijven betrokken
zijn. In totaal gaat het om 90 bedrijven die samenwerken binnen de koepel van een landbouwcoöperatie.
D’Ici heeft een magazijn of verkoopseenheid te Naninne, waar zowel verse producten verkocht worden als kruidenierswaren en dranken. Verder is er een restaurant, een bakkerij en
een ontmoetingscentrum.
De coöperatie “Biolé” is eveneens een samenwerking van 50 melkveehouders verspreid over
Vlaanderen en Wallonië. De productie van de melk gebeurt volgens het biologisch lastenboek. De melk wordt in onderaanneming verwerkt in 5 kaasmakerijen, die in totaal 16 verschillende soorten kaas produceren. De samenwerking biedt verschillende voordelen, onder
meer:
• een stabiele en voldoende verkoopprijs voor de melk;
• grondstof en omzet voor lokale kaasmakerijen.
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De coöperatieve “Groupement Européen des Producteurs de Fruits et Légumes” (GPFL), is
een Belgische producentenorganisatie die zowel conventionele producenten verenigt als
producenten van biologische groenten en fruit. GPFL huurt 800 m² gekoelde opslagplaatsen
te Sombreffe. Deze opslagplaatsen worden gebruikt voor de ontvangst, de bereiding en de
verzending van fruit en groenten van de biologische landbouwproductie.
Voor Vlaanderen kan verwezen worden naar belangrijke voorbeelden van structurele samenwerking5 tussen tuinbouwers en landbouwers in de sectoren fruit & groenten en zuivel.
Het betreft coöperaties die tot doel hebben het aanbod te concentreren en de primaire productie op de markt te brengen en/of te verwerken. Het betreft voornamelijk veilingen in de
tuinbouwsector en zuivelcoöperaties. De voordelen zijn een betere beheersing van het aanbod met het oog op een stabiele prijs en bijgevolg een grotere buffer tegen crisissen, naast
een continue aanvoer van producten.
De laatste jaren is er ook een trend naar samenwerking tussen producenten met het oog op
rechtstreekse verkoop van verwerkte hoeveproducten aan verbruikers via vaste distributiepunten. Een voorbeeld uit Vlaanderen is de samenwerkingsvorm: “Lekkers uit het Pajottenland”. Dit is een coöperatieve vennootschap met 8 producenten met uiteenlopende specialiteiten. Het betreft een ruim gamma producten: onder meer zuivel, vlees, groenten en fruit,
streekbier, kruiden. De producten worden via internet besteld en geleverd in vaste verdeelpunten, waar ze afgehaald worden.
Wat betreft coöperatieve ondernemingsvormen kan verwezen worden naar bijvoorbeeld de
distributiecoöperaties Migros en Coop in Zwitserland 6. Deze coöperatieve bedrijven zijn in
Zwitserland de grootste werkgever (samen 160.000 werknemers). De coöperatieve Coop
heeft ongeveer 2,9 miljoen leden en Migros heeft er ongeveer 2,1 miljoen. Samen hebben ze
een marktaandeel in Zwitserland van 70 %. Naast het feit dat de winst geïnvesteerd wordt in
de lonen van de medewerkers en in goede prijzen voor de klanten, zijn deze coöperaties een
koploper in duurzaamheid. De gelabelde producten (fair trade, bio, diervriendelijk, streekproducten,...) hebben een omzetaandeel van 12,3 % bij Migros en 10,9 % bij Coop. Daarnaast
wordt onder meer nog geïnvesteerd in duurzaam transport (aankoop van een spoorweg door
Coop). De omzet van fair trade in Zwitserland is 3,5 maal deze in België. Verbetering van de
duurzaamheid is voor beide bedrijven een continue doelstelling.

4.2. Versterking van de markt- en onderhandelingspositie in
de keten
Tienduizenden bedrijven in de landbouwsector bieden elk hetzelfde bulkproduct (melk, vlees,
graan,…) aan een relatief beperkt aantal handelaars of verwerkende bedrijven aan voor verkoop. De economische of marktmacht van de landbouw- en veehouderijbedrijven is vanwege
hun versnippering relatief klein. De EU-landbouwwetgeving voorziet in de mogelijkheid dat
landbouwers zich organiseren in producentengroeperingen die in naam van hun leden met
5

Landbouwrapport Vlaanderen 2012, blz. 330.

Reportagereeks op http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/24/cooeperaties-veel-belangrijkerdan-we-denken, Dirk Barrez.
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de kopers van de door hun leden geleverde producten onderhandelen over contractvoorwaarden, onder meer in verband met de aan te bieden hoeveelheden en prijzen.
In principe zou de kostprijs van het product de basis moeten zijn voor het bepalen van de
marktprijs.
Voor België is de op 20 mei 2010 afgesloten gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen een middel om de onderhandelingspositie van de
landbouwproducenten te versterken7.
Niettemin zijn volgens de COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles européens) deze vrijwillige overeenkomsten niet voldoende en zouden deze ondersteund moeten
worden door een aantal wettelijke regels of “Bill of Rights” die steeds de basis zouden moeten zijn van onderhandelingen of transacties.

4.3. Korte voedselketens
Met korte voedselketen wordt de directe verkoop van producent naar consument bedoeld,
zonder tussenschakels, aan een voor beide partijen voordelige prijs.
In 1978 werd in het Oost-Vlaamse dorpje Baaigem de eerste boerenmarkt in België opgericht. Zo werden landbouwers en consumenten “on the field” samengebracht voor directe
verkoop van de boerderij aan de consument. Het doel was om verse producten “af hoeve”
rechtstreeks te verkopen aan een prijs die zowel voordelig is voor de boer (hogere prijs dan
het bulkproduct) als voor de consument (lagere prijs dan bij in de winkel of het grootwarenhuis; dagvers en betrouwbaar product).
Een tweede voorbeeld zijn de Voedselteams, waarbij groepen consumenten op regelmatige en
vaste tijdstippen pakketten met hoeveproducten (verse en verwerkte) aangeleverd kunnen
krijgen.
De rol van de voedingsindustrie zou hier de inschakeling van kmo’s kunnen zijn voor de verwerking van bepaalde producten, al of niet gedeeltelijk, al of niet in onderaanneming.

4.4. Maatschappelijke organisatie van de voedselketen
In een duurzame voedseleconomie is het logisch dat de voedselketen zoveel als mogelijk
wordt uitgebouwd vertrekkend vanuit de behoefte aan duurzaam voedsel. De meest aangewezen weg is het “verduurzamen” van collectieve maaltijdbereidingen, ten behoeve van restaurants in onder meer scholen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, crèches, personeelsrestaurants.
Dit zou ook de waardering voor het voedsel verhogen en voedselverspilling helpen voorkomen of terugdringen.

7

Cf. “Landbouwrapport 2012 van de Vlaamse Overheid”, blz. 321-334;

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/landbouwrapport-lara-2012-1.
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Een tweede tak is het organiseren van volksrestaurants in stadswijken en appartementsgebouwen.
Een voorbeeld van dergelijke aanpak zijn de Dorpsrestaurants in Limburg, een initiatief van
het Limburgs Instituut voor Samenlevingsopbouw om de nood aan gezonde voeding voor ouderen actief tegemoet te komen. Gelijkaardige projecten zijn de Sociale Restaurants en Sociale Kruideniers.
Een ander voorbeeld hiervan, zij het bedoeld als een educatief project naar aanleiding van
gezondheidsproblemen en slechte eetgewoonten bij kinderen in een kansarme buurt, is het
project “VITAmike”, waarbij scholen en wijkorganisaties samenwerken voor een omschakeling naar gezondere eetgewoonten in een aantal kinderdagverblijven en basisscholen in het
Gentse.
Weliswaar kwamen deze projecten tot stand vanuit een sociale invalshoek, maar ze kunnen
een inspiratiebron zijn voor een uitbreiding van deze samenwerkingsvorm.
Binnen de hele keten, vanaf de landbouwproductie tot het voedsel op het bord, is het dan
aangewezen om overeenkomsten vast te leggen over alle elementen op het vlak van hoeveelheden, kwaliteit (lastenboeken) en prijzen. Bij wijze van voorbeeld zou een dergelijke
overeenkomst voor het personeelsrestaurant van een overheidsdienst kunnen bepalen dat
het lastenboek 5 % bio- en fair trade-maaltijden voorziet in 2014 en dat dit percentage evolueert naar 10 % tegen 2020.

4.5. De individuele consument
Uiteraard zijn een voortdurende dialoog en omkadering van de consument noodzakelijk.
Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden naar de Sustainable Partnerships Award 2013 voor
grote ondernemingen, toegekend aan Delhaize nv, in samenwerking en op advies van WWF,
voor zijn engagement inzake de verduurzaming van de aangeboden vis (vers en diepgevroren). Na een overgangsperiode, waarbij zowel het personeel betrokken werd als de verbruiker, is er vanaf 2013 enkel nog vis aangekocht die gevangen werd volgens het lastenboek van
Marine Stewardship Council (MSC).
Vanzelfsprekend blijft ook de individuele consument een belangrijke partner op het vlak van
de duurzaamheid. Het behoud van een lokaal netwerk van voedingsdistributie, zo fijnmazig
als het kan, blijft bijgevolg een prioriteit. Lokale kruideniers, slagers, e.a. blijven belangrijk
om te grote mobiliteitsbehoeften naar grootwarenhuizen, verwijderd van woonzones, te vermijden.

5. Besluit
Bepaalde samenwerkingsvormen tussen economische actoren, zoals de coöperatie, kunnen
bijdragen aan een alternatief voor de afwenteling van economische, sociale en ecologische
kosten op de maatschappij.
Dit artikel geeft voorbeelden van dergelijke samenwerkingsvormen tussen de verschillende
operatoren in de voedselketen en geeft aan hoe de resultaten van deze samenwerking beter
overeenkomen met de aspecten van een gezonde voeding.
We nodigen de bedrijven die zich engageerden voor een of andere vorm van samenwerking
uit om ons te contacteren en ons hun ervaringen mee te delen en om, waarom niet, hun
stappen voor een duurzame economie kenbaar te maken ter gelegenheid van een volgende
uitgave van dit artikel.
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