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Voedselverspilling in Nederland

Overheid stelt
reductiedoel:  –

20% in 2015

Gezamenlijke
strategie overheid

& branches

-50% (2015-2030)

Bron: WFBR, Monitor Voedselverspilling in Nederland, publicaties 2015 t/m 2020



Voedselverspilling bij consumenten



Drivers for Change
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Samen Tegen 
Voedselverspilling 
pakt dit op vier 
verschillende 
manieren aan:
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1 miljoen ton 
minder 
voedselverspilling
in 2030 !



FOUNDING FATHERS

STAKEHOLDERS



Meten = weten = pure winst
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Meten = weten = pure winst
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2020: Eerste benchmark supermarkten
• Van al het voedsel in supermarkten in 

NL, wordt gemiddeld 98,3% verkocht. 
1,7% van het voedsel (in kg) komt niet 
bij de consument terecht.

• De retail monitor geeft goede inzichten  
in de diverse categorieën
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Derving t.o.v. inkoop: brood, afbakbrood en 

banket 7,7%; vers vlees en verse vis 2,9%, AGF 

2,7%, zuivel, eieren en kant-en-klaar 1,4%.



BAKKERIJ sector– veel potentie, in beweging
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• Top 3 productgroep in verspilling

• 200 miljoen kg per jaar verspilling of 
retourstroom (20% van de totale 
productie)

Waar vindt verspilling en retour van 
brood en deegwaren plaats ?



Voorkomen, reduceren en verwaarden
Voorbeeld: 100 miljoen kg retouren en surplus “brood en deegwaren”



Introductie NVB 

• Industriële bakkers in Nederland een marktaandeel hebben van 85% en 
vertegenwoordigen ruim 90% van die bakkers. 

• Industriële bakkers werken met een in hoge mate gerobotiseerd en 
gemechaniseerd systeem om de productie verliezen zo veel mogelijk te 
minimaliseren. 

• De NVB is gestart met het inrichten van (zelf)monitoring, op basis van 
monitoringsformat van Samen Tegen Voedselverspilling, uitgevoerd door WUR. 

• Deze inspanning van de bakkerijen moet leiden tot een benchmark met 
betrekking tot voedsel- en productieverspilling in de drie subsectoren. 

• De benchmark zal een richtsnoer zijn om additionele maatregelen te nemen 
om verspilling verder te verlagen en ‘best practices’ met elkaar te delen. 

• In november worden de resultaten van de monitoring verwacht
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ZELFMONITORING met NVB leden

Pilotbedrijven

Sector template:
- Reststromen per proces
- Typering reststromen 

(vermijdelijk / onvermijdelijk, 
oorzaak, bestemming)

Validatie 
template

Updates van template

Uitvraag meer 
bedrijven, voldoende 
afdekking in sector

Conversie templates naar 
matrix met type reststroom –
bestemming voor hele sector 

Fase 1: Fase 2: Fase 3:
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ZELFMONITORING met NVB leden

• Fase1: Bedrijven op verschillende 
subgroepen: 
• PréPain: diepvries en zuurstofarm verpakt 

brood

• BACU: banket

• Amarant Bakkers: dagvers brood

16

omzetverdeling subgroepen



Template brood (ZAV, diepvries, dagvers, buitenlands)
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Inzichten onderzoek Voedingscentrum
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Inzichten onderzoek Voedingscentrum
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Een voorbeeld van Interventie

Voorkomen door betere afstemming 
vraag & aanbod, betere forcasting, 
harmonisatie data-uitwisseling, inzet 
big data, kunstmatige intelligentie.



Resultaten pilot

• Prima rotatie en structureel minder 
retouren

• Goede klantacceptatie

• Verbeterde beschikbaarheid

Een voorbeeld van Interventie/pilots




