Samen halveren we voedselverspilling
In de gehele keten komt voedselverspilling en voedselverlies voor, terwijl
onderzoek uitwijst dat investeren in het verminderen daarvan geld oplevert.
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Van al het geproduceerde
voedsel in de wereld wordt
een derde weggegooid

Een Nederlandse
consument gooit jaarlijks
61 kilo eten weg1
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Sustainable Development Goal 12.3
van de VN heeft als doel het halveren
van de voedselverspilling in 2030

$940 mld

€ 150

2030

1

Dit betreft zowel het eetbare als niet
eetbare afval (zoals schillen en pitten)

Continenten verschillen sterk in verspilling
Ontwikkelingslanden verliezen vooral voedsel bij productie,
in westerse landen gooien consumenten veel eten weg.
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Wat kost verspilling?
Wanneer Nederland jaarlijks 50% minder voedsel verspilt en verliest:

3.100.000

666.000

Verlagen we onze
footprint met
3,1 miljoen ton
CO2-equivalent
per jaar

Dit staat gelijk
aan 666.000
personenauto’s
die gedurende
één jaar niet
rijden

2700 mld

6,5

Naast minder
uitstoot besparen
we ook water.
Namelijk ruim
2700 miljard
liter per jaar

Dat is het
watergebruik tijdens
het douchen van
alle Nederlanders
gedurende
6,5 jaar

Waardeladder

Investeren levert geld op

Hergebruik van voedsel kan verschillen in
waarde. Hoe hoger op de ladder, hoe waardevoller. Daarbij is voorkomen van voedselverspilling het meest wenselijke scenario.

Onderzoek bij bijna 1.200 bedrijven wereldwijd
wijst uit dat 99% van de bedrijven aan investeringen tegen voedselverspilling verdient.
De helft verdiende op elke geïnvesteerde
euro minimaal €14.
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Actieplan tegen voedselverspilling
Hoe kunt u met uw bedrijf bijdragen aan halvering van de voedselverspilling in 2030?

€

1
inkoop

Meten is weten
Creëer inzicht in hoeveel
voedsel verspild wordt
en waar in het bedrijfsproces de verspilling
plaatsvindt

verwerking

opslag
distributie
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Classificeer
Welk deel van de
voedselverspilling is
vermijdbaar?

Als voedselverspilling niet
te vermijden is, hoe kunnen
we reststromen het best
verwaarden? Gebruik de
Waardeladder!

4

meten!

Blijf meten
Blijf meten of er voldoende
vooruitgang is. Betrek ook je
ketenpartners bij de
doelstellingen

3
Plan van aanpak
Stel een duidelijk doel dat in
lijn is met SDG 12.3: hoe kan
ik mijn verspilling halveren?
Maak een plan van aanpak
met een duidelijke verdeling
in korte- en langetermijninvesteringen

