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Beleidsvisie
In de coalitie Next Food Chain brengen Bond Beter Leefmilieu en EVA vzw voor-
lopers in plantaardige voeding samen. Wat we willen? Een duurzamer voedsel-
systeem waar plantaardige eiwitten een vanzelfsprekende keuze zijn. Hoe we 
dat aanpakken? We informeren beleidsmakers en consumenten over het belang 
van plantaardige voeding en we wijzen beleidsmakers op de economische kan-
sen die de plantaardige sector biedt. We zetten ons in om de consumentenvraag 
naar plantaardige voeding te vergroten. Binnen de coalitie werken we aan ken-
nisverspreiding en -deling om innovatie te stimuleren. Alle leden van de coalitie 
benadrukken daarbij de meerwaarde van plantaardige voeding op vlak van ge-
zondheid, milieu en dierenwelzijn. 

De Vlaming is zich elk jaar meer bewust van het belang van duurzame en gezonde 
voeding. Het bewijs: de groeiende vraag naar verantwoorde voeding, de gestage 
afname van de vleesconsumptie en de sterke opkomst van plantaardige alterna-
tieven. Supermarkten noteerden in 2018 een stijging van maar liefst 15 tot 30% in 
het vegetarische en veganistische segment. Het succes van campagnes als Don-
derdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees bevestigen deze trend. Ook uit acade-
mische hoek komt er steun voor deze trend. De Voedingsdriehoek van Instituut Ge-
zond Leven plaatst groenten en plantaardige eiwitten prominent op het voorplan.

Wat nog ontbreekt, is een ambitieus voedingsbeleid. Het is aan de overheid om 
deze positieve tendens te ondersteunen en de overstap naar plantaardige voeding 
in een stroomversnelling te brengen. Daarnaast is blijven sensibiliseren over het 
belang van een meer plantaardig voedingspatroon essentieel. Slechts 5% van de 
Belgen eet genoeg groenten en 9% voldoende fruit. Tegelijk eet nog steeds 89% 
van de Vlamingen meer vlees dan maximaal wordt aangeraden.

En de voedingsindustrie? Ook die heeft een belangrijke maatschappelijke rol: om 
meer consumenten te overtuigen, hebben we een groter aanbod van lekkere plant-
aardige producten nodig, die ook nog eens aantrekkelijk in de markt gezet worden. 
Onze op kennis gebaseerde innovatieve voedingsindustrie mag deze boot niet mis-
sen. 

Dat zijn de uitdagingen die we aangaan met de Next Food Chain: als coalitiepart-
ners slaan we de handen in elkaar om de transitie naar een meer plantaardig voe-
dingspatroon te versnellen. Er wordt blijvend ingezet op sensibilisering van burgers 
en het sturen van beleidsbeslissingen. Het verspreiden van kennis binnen het net-
werk stimuleert productinnovatie en zorgt ervoor dat producten in het aanbod van 
retailers opgenomen worden. 
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Beleidsaanbevelingen
1. Bouw een breed gedragen en coherent voedingsbeleid uit met 
een prominente plaats voor plantaardige voeding 

Zo’n voedingsbeleid stemt verschillende acties in de domeinen landbouw, volks-
gezondheid, economie, innovatie, welzijn, onderwijs, dierenwelzijn en leefmilieu op 
elkaar af. Het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten1 en plaatst duurzame, 
ecologisch verantwoorde en gezonde voeding voorop. Plantaardige voeding krijgt 
een prominente plaats. 

Deze voedselvisie wordt vastgelegd in een document, dat gedurende de beleidspe-
riode het kader schept waarbinnen alle gerelateerde domeinen beleidsvoorstellen 
aftoetsen.. IJver ook op Europese schaal voor het uitbouwen van een voedselbe-
leid, zoals wordt voorgesteld in het IPES FOOD-rapport van 20192. In Nederland en 
Frankrijk is hier al een politiek draagvlak voor. Vorm een coalitie met deze landen 
voor het uitbouwen van een Europese voedselvisie.  

Zorg ervoor dat ook de overheidsinstellingen dit voedingsbeleid uitdragen en in de 
praktijk brengen. Maak de voordelen van een voornamelijk plantaardig voedings-
patroon bekend via breed opgezette communicatiecampagnes. Zet in op ‘image 
building’, storytelling, en speel de gezondheidstroeven van kwalitatieve, plantaar-
dige Vlaamse voedingsproducten uit.

Versterk en veranker de Nutriscore in het beleid. Dit voedingslabel is gebaseerd op 
het verkeerslichtensysteem voor het aanduiden van gezondheidsindicatoren. Neem 
duurzaamheidscriteria op in de Nutriscore, naar analogie met de voedingsdriehoek. 
Een vereenvoudiging van labeling3 zal het ook voor de consument gemakkelijker 
maken om duurzame keuzes in voeding te maken.

Maak gebruik van Life Cycle Analysis-studies als basis voor een wetenschappelijk 
onderbouwd voedingsbeleid. Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën (bij-
voorbeeld kweekvlees) moet een lage impact qua energieverbruik en uitstoot prio-
riteit krijgen. 

1 Voor recente wetenschappelijke inzichten kan er gebruik gemaakt worden van de EAT-Lancet 
Commission-studie, die een referentiedieet voor een duurzaam planetair systeem opstelde: 
eatforum.org/eat-lancet-commission  
Zie ook de voedingsdriehoek van het Vlaams instituut Gezond Leven: www.gezondleven.be/
themas/voeding/voedingsdriehoek  
Studie rond eiwittransitie in Vlaanderen: vlaio.be/nl/nieuws/eiwit-transitie-biedt-volop-
opportuniteiten-voor-vlaanderen

2 www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

3 Een goed voorbeeld is de evolutie van biolabels, zie lv.vlaanderen.be/sites/default/files/
attachments/monitor_duurzame_voedselkeuzes_website.pdf

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://vlaio.be/nl/nieuws/eiwit-transitie-biedt-volop-opportuniteiten-voor-vlaanderen
https://vlaio.be/nl/nieuws/eiwit-transitie-biedt-volop-opportuniteiten-voor-vlaanderen
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/monitor_duurzame_voedselkeuzes_website.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/monitor_duurzame_voedselkeuzes_website.pdf
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2. Zorg dat er overal een aantrekkelijk plantaardig aanbod is, te 
beginnen bij de overheid zelf

Verplicht het aanbieden van een volledig plantaardige optie voor alle aan de 
overheid gerelateerde dienstverleningen zoals scholen, ziekenhuizen, adminis-
traties, gevangenissen en andere. 

De Portugese wet n°. 11/2017 kan hierbij als voorbeeld genomen worden. Deze wet 
maakt het aanbieden van een vegetarische optie verplicht in overheidsrestaurants.

Geef als overheid zelf het goede voorbeeld door van plantaardige voeding de stan-
daardoptie te maken op recepties, tijdens lunches en in overheidsrestaurants. 

3. Sensibiliseer de consument over het belang van meer plantaar-
dige voeding

Ondersteun en verspreid uitgebreide informatiecampagnes rond de voedings-
driehoek

Zo wordt de wetenschappelijk onderbouwde voedselvisie van de voedingsdriehoek 
verder gepromoot. Geef hierin ook een plaats aan bestaande initiatieven, zoals de 
gezondheidscoach. Deze zit al vernetwerkt in het bedrijfsleven en kan snel ideeën 
rond plantaardige voeding aanbrengen. 

Stimuleer het gebruik van ‘nudging’-principes voor het maken van plantaardi-
ge voedingskeuzes

Bouw kennis op rond nudging. Werk een roadmap uit met warenhuizen en aanbie-
ders van catering, waarin kennisdeling en -verspreiding en specifieke aanbevelin-
gen rond nudging uitgewerkt en geïmplementeerd worden. 

Zet kennis rond gezonde en plantaardige voeding centraal in de opleiding van 
huisartsen en andere gezondheidswerkers

Betrek hierbij ook diëtisten. Zo zet je een preventief gezondheidsbeleid op, waar-
mee ook kosten in de sociale zekerheid worden bespaard. 

Stimuleer gezonde en plantaardige voeding op school

Geef de voordelen van plantaardige voeding een prominente plaats in de specifieke 
en vakoverschrijdende eindtermen van het lager en middelbaar onderwijs. Onder-
steun scholen die hun catering willen verplantaardigen. Stimuleer de consumptie 
van seizoensgebonden groenten en fruit. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden 
van een ‘fruitabonnement’ of gratis soep op school.

Werk een specifiek promotieplan uit voor de horeca en leveranciers van maal-
tijden en diensten in de brede voedingssector

Laat restaurantuitbaters kennismaken met de troeven van een meer plantaardig 
voedingspatroon. Zo worden ze gemotiveerd om het menu plantaardiger te maken.

Organiseer of ondersteun campagnes rond plantaardige voeding in bedrijfsrestau-
rants, horecazaken, scholen, woonzorgcentra, leveringsdiensten enzovoort. 
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4. Stimuleer kennisopbouw, kennisdeling en innovatie rond plant-
aardige eiwitten

Oriënteer de bestaande subsidies voor de voedingsindustrie naar meer plant-
aardig

Voorzie een traject voor landbouwers die de switch willen maken naar of inzetten 
op plantaardige eiwitten. Stem bestaande en nieuwe financierings- en subsidie-
systemen af op de visie rond het duurzame Vlaamse voedingssysteem van de toe-
komst. 

Ontwikkel een plan om de impact en successen te communiceren die helpen om 
pilootprojecten op te schalen. Reik bedrijven en kmo’s in het bijzonder stimulerings-
mogelijkheden aan om te innoveren en in te spelen op de kansen in de markt met 
betrekking tot de eiwittransitie. 

Organiseer de keten van eiwitgewassen (wetenschap, veredelaars, telers, ver-
werkers) om opbrengsten en oogstzekerheid te verbeteren en afzet en leve-
ringszekerheid te bieden

Vlaanderen staat aan de top op het vlak van onderzoek, expertise en innovatie als 
het over voeding gaat. Onze onderzoekers zijn sterk aanwezig op alle domeinen 
van het plantaardige-eiwittenverhaal. Verbind de verschillende spelers met elkaar 
en zoek naar efficiëntere organisatie om de aanwezige kennis te laten doorstromen 
en maximaal te benutten. 

Financier onderzoek dat de primaire productie voorbereidt op de nodige tran-
sitie naar meer plantaardige eiwitconsumptie

De evolutie naar een meer plantaardig voedingspatroon creëert ook kansen voor 
de primaire productie. De Vlaamse akkerbouw is intensief, maar saldo’s van nieu-
we eiwitgewassen kunnen vaak nog niet concurreren met de huidige gewassen die 
worden geteeld. Dankzij onderzoek naar nieuwe gewassen, veredeling en teelt-
technieken kunnen we de kansen van eiwittransitie verzilveren. Investeer in het 
ontwikkelen en opschalen van nieuwe productiemethodes. Dit kan ook een positief 
effect hebben op de tewerkstelling in de primaire voedingssector.  

5. Maak komaf met juridische barrières voor (nieuwe) plantaardi-
ge toepassingen 

De ‘novel food’-verordening introduceerde nieuwe wetgeving over innovatieve voe-
dingsproducten. Onder meer de doorlooptijd voor nieuwe producten werd aanzien-
lijk verkort. Informeer bedrijven over de nieuwe mogelijkheden hiervan om innova-
tie te stimuleren. Verbeter de informatievoorziening voor bedrijven over de eisen 
vanuit wet- en regelgeving en ondersteun het bedrijfsleven om de voordelen van 
nieuwe eiwitten voor consumenten en afnemers duidelijk te maken, 

Voorzie een fiscaal gunstig regime voor plantaardige producten en eiwitten. 

Sta toe dat plantaardige vervangproducten de concurrentie aangaan op ge-
bied van  etikettering
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Willen we de consument overtuigen om een plantaardig alternatief te proberen, 
dan mag de verpakking niet te restrictief benaderd worden. Wees soepel in de eti-
kettering en benaming van plantaardige producten. Uit onderzoek blijkt dat be-
schrijvende namen die smaken en herkomst benadrukken zorgen voor een toena-
me van de verkoop van deze producten4.

Herzie de classificering van restproducten uit voedselproductie in functie van 
hergebruik als eiwitrijke grondstof

Te veel producten met potentieel interessante eigenschappen (zoals restproducten 
uit aardappel- en tarweproductie) worden nu afgeleid naar reststromen zoals dier-
voeder. Versoepel de wetgeving om innovatie toe te laten waarbij deze restproduc-
ten ook als grondstof voor mensenvoeding kunnen dienen. Breng in kaart waar en 
hoe voedingsstoffen verloren gaan in het eiwitsysteem en identificeer de mogelijke 
innovaties die zullen helpen om de voedingskringlopen te sluiten.

Stimuleer onderzoek naar voedselveiligheid, allergenen en maximale ‘residue 
limits’ om hinderende grijze zones in wetgeving weg te werken

Plantaardige alternatieven hebben veel potentieel voor mensen met veelvoorko-
mende allergieën (zoals koemelk, ei). Daarnaast zijn sommige plantaardige pro-
ducten ook gekende allergenen (zoals lupine, soja, tarwe). Naarmate er nieuwe 
producten ontwikkeld worden, zal de nood aan innovatie in (kruis)allergie-onder-
zoek toenemen. Ook hier liggen kansen voor Vlaanderen om koploper te zijn op 
onderzoeksvlak. 

4 www.wri.org/blog/2019/02/qa-how-cuban-name-change-boosted-paneras-soup-sales

https://www.wri.org/blog/2019/02/qa-how-cuban-name-change-boosted-paneras-soup-sales
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www.nextfoodchain.be

info@nextfoodchain.be

CONTACTEER ONS

www.bondbeterleefmilieu.be www.evavzw.be

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel


