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Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-
commissie Brundtland uit 1987.
Duurzame ontwikkeling - Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
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WAT IS DUURZAAMHEID ? 

Consument thuis
Catering

SUSTAINABILITY

Het ‘triple P’‐model                              Het ‘genestelde’ model 



Defining sustainable consumption
The Oslo Symposium in 1994 proposed a working definition of sustainable 
consumption as “the use of goods and services that respond to basic needs 
and bring a better quality of life, while minimising the use of natural resources, 
toxic materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so 
as not to jeopardise the needs of future generations”. 
http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html
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WAT IS DUURZAME PRODUCTIE - VOEDING ? 

http://nl.innocentdrinks.be/duurzaamheid/



WAT IS DUURZAME PRODUCTIE - VOEDING ? 
In een rapport van de ‘UK development sustainable commission’  (DEFRA 2002)
worden de volgende kenmerken opgesomd na consultatie van verschillende belanghebbenden:

4

“- Produce safe, healthy products in response to market demands and 
ensure that all consumers have access to nutritious food and to accurate 
information about food products.

- Support the viability and diversity of rural and urban economies and 
communities.
- Enable viable livelihoods to be made from sustainable land management, both 
through the market and through payments for public benefits.
- Respect and operate within the biological limits of natural resources (especially 
soil, water and biodiversity).
- Achieve consistently high standards of environmental performance by reducing 
energy consumption, minimizing resource inputs and using renewable energy 
wherever possible.
- Ensure a safe and hygienic working environment and high social welfare 
and training for all employees involved in the food chain.
- Achieve consistently high standards of animal health and welfare.
- Sustain the resource available for growing food and supplying other public 
benefits over time, except where alternative land uses are essential to meet 
other needs of society.”



• Geen uniforme meetmethode
• Gebruik van 

o Labels en keurmerken
o Stakeholdersbevraging
o vaak op basis van GRI indicatoren 

(GRI: Global Reporting Initiative)
o MVO & ISO standaarden 
o LCA (levenscyclusanalyse)
o …
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DUURZAAMHEID METEN  

www.fevia-duurzaamheid.be



1. LABELS - KEURMERKEN
(i) herkomst (authenticiteit), kwaliteit
(ii) ecologie (natuur en milieu)
(iii) eerlijke handel
(iv) dierenwelzijn 
(v) gezondheid

Voedselveiligheid = basisvereiste ! 
Opdracht Voedingslabels
i.o.v. Seminarie MA Bio-ir LEMI 
FBW-UGent AJ 2012-2013 promotoren

Stichting Ik kies bewust, Nl

Department of Health en FSA UK

Pros & cons
- Geeft houvast & speelt een rol in communicatie
- Vaak beperkt in aspecten van ‘duurzaamheid’
- Betrokken partij, criteria & certificering => geloofwaardigheid
- Administratieve & financiële inspanning vs. benefits 



2. RAPPORTERING MET GRI INDICATOREN
Context & profiel bepalen

Managementbenadering
=> indicatoren definiëren

1. Economische indicatoren
2. Milieuprestatie-indicatoren:

Vb. Materialen, energie, water,
biodiversiteit, luchtemissies, afval,
transport, naleving etc.. 

3. Sociale aspecten:
Vb. Arbeidsomstandigheden en
volwaardig werk, mensenrechten,
maatschappij, 
productverantwoordelijkheid
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Global Reporting Initiative (GRI)  Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving
v3.0 ©2000-2006

Gezondheid & veiligheid



3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN = MVO
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Ladder 
van 
Lansink



9

3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN = MVO
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- nationaal, regionaal
- Onder vorm van charter, engagement
- • Transparante communicatie met de stakeholders

• Effectief instrument bij de sensibilisering van werknemers
• Jaarlijkse evaluatie door een team externe deskundigen
• Jaarlijkse controle op conformiteit met de sociale, welzijns- en 
milieuwetgeving => geen vermelding van Voedselveiligheid
• Hulpmiddel bij het toepassen van principes van duurzaam 
ondernemen en het invulling geven aan de kernthema’s van 
ISO26000

Ladder van 
Lansink

3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN = MVO



4. CERTIFICERING – ISO STANDAARDEN
Heel wat ISO Standaarden beschikbaar 
=> Voedselveiligheid & Milieu & Sociaal ! 
̶ bv. Kwaliteitsmanagement (ISO 9000 reeks),
̶ bv. Voedselveiligheid (ISO 22000 reeks)
̶ bv. Energie management (ISO 50001:2011) & milieu 

management (ISO 14000 reeks)
̶ bv. Sociale verantwoordelijkheid (ISO 26000:2010) & arbeidsomstandigheden 

(ISO 45001) 
̶ tot meer specifiek, bv. duurzame evenementorganisatie (ISO 20121:2012). 

Commerciële ‘Food Safety/Food Quality” standards
=> evolutie naar opname van ‘sustainability’ 
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Voedselveiligheid is basisvereiste



5. LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA)
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• Wetenschap in ontwikkeling

• Verschillende aanpakken
mogelijk

• Data-intensief

• Tenzij gebruik makende van 
“generieke” productieprocessen
=> maar dan grotere onzekerheid rond
de outcome  

≈ problematiek QMRA in Voedselveiligheid

Richtlijnen voor het uitvoeren van LCA en voetafdrukberekeningen zijn ook voorhanden 
binnen de ISO 14000 reeks, namelijk ISO/TS 14048:2002, ISO 14040:2006, ISO 
14044:2006 en ISO 14046:2014.

Prof. Jo De Wulf, ENVOC-FBW UGent



Seminar Milieu & Welzijn – UGent – 16 sept 2014 – PPT  Mieke Uyttendaele UGent
Faculty of Bioscience Engineering – Department of Food Safety and Food Quality

5.1 LCA => VOETAFDRUK



̶ Voetafdrukken die focussen op één aspect of element
bv. waterverbruik in de watervoetafdruk
bv. broeikasgassen in koolstofvoetafdruk. 

- Meer complexe voetafdruk
bv. ecologische voetafdruk = 
de hoeveelheid landoppervlak nodig 
om alle biologische grondstoffen te voorzien 
voor de productie van een product, inclusief 
ook de hoeveelheid landoppervlak nodig om 
de CO2 emissies weer op te laten nemen
door groeiende planten. 

̶ Relatie met menselijke gezondheid = DALY’s
(disability adjusted life years (DALYs)). ≈ QMRA Voedselveiligheid
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5.1 LCA => VOETAFDRUK

Vooral milieu-impact van bvb. van fijn stof, ozon en focus op chemische 
componenten: PAKs, zware metalen, etc
=> Niet zozeer  (chemisch/microbiologisch) ‘voedselveiligheid’



• ‘voetafdruk’ heeft een eerder negatieve connotatie

• Introductie van ‘handafdruk’ 

Concept gelanceerd op 
de UNESCO’s 4th

International Conference on
Environmental 
Education, India, 2007
http://www.handprint.in/handprint_legacy
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5.2 LCA => HANDAFDRUK ? 



• ‘voetafdruk’ heeft een eerder negatieve connotatie

• Introductie van ‘handafdruk’ 
- opgepikt door Gregory Norris van de 
Harvard School of Public Health 
- houdt ook rekening met positieve 
bijdragen aan het milieu 
(of gezondheid en welzijn)
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5.2 LCA => HANDAFDRUK ? 



• Nog niet erg ingeburgerd… bij search : 1 voorbeeld in Be
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5.2 LCA => HANDAFDRUK? 

Congres ‘urban mining’ 
Mechelen, 12/11/2013



Wat betekent ‘handafdruk’ voor 
duurzame productie/voeding ? 

- vb. verpakking 
=> ook verlengde houdbaarheid

- vb. voedingspatroon 
=> cultuursociologische aspecten 
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5.2 LCA => HANDAFDRUK? 



VOEDSELVEILIGHEID & DUURZAAMHEID
 Voeding & Gezondheid => nutrionele aspecten ! 

 Productverantwoordelijkheid => etikettering

• Voedselveiligheid is een basisvereiste !
• Te borgen door wettelijke vereisten (Belgisch & EU)
=> Is (te?) vanzelfsprekend => niet uit het oog verliezen !

Toch soms spanningsveld…
Vb. houdbaarheidsdatum 
Vb: => zie lezingen andere sprekers

19

Voedselverspilling door verkeerd begrip 
van houdbaarheidsdatum ( actie Tetrapak)

www.vigez.be
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