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FoodWIN  -  Vermijden van vernietiging appels en peren

FoodWIN (Food Waste Innovation Network) is een organisatie die voedselverliezen wil 
verminderen en indien mogelijk vermijden. Ze ondersteunen steden en gemeenten die 
rond dit thema willen werken en begeleiden enkele proefprojecten. FoodWIN is 
tegelijkertijd een netwerk van innovatieve ondernemers die focussen op de reductie van 
voedselverliezen. 

Een van de lopende projecten is Zero Food Waste Flanders, uitgevoerd met steun van de 
Vlaamse overheid. Het project focust op schaalvergroting van bestaande initiatieven en 
het ontwikkelen van een methodiek voor nieuwe trajecten. Organisaties, bedrijven en 
overheden die al werken aan het verminderen van voedselverliezen zoeken samen hoe ze 
hun impact kunnen vergroten. Elk jaar wordt gestart met twee nieuwe 
innovatietrajecten. Zo hebben ze in de eerste helft van 2017 gefocust op appels en 
peren. Ze hebben een uitstekende factsheet Appels en Peren opgesteld. 

Voor dit eerste innovatietraject concentreert FoodWIN zich op de reststroom appels en 
peren. In 2016 mocht België van Europa 25.700 ton appelen en peren vernietigen, 
vanwege een te lage prijs door een overaanbod. Dat is een wederkerend fenomeen van 
de laatste jaren, dat nog niet meteen van de baan is, o.a. door de verlengde boycot van 
Rusland. FoodWIN ondernam in die periode de spontane actie Juice For Change met haar 
netwerk. Uit het succes daarvan bleek dat er in Vlaanderen een groot draagvlak is om te 
werken rond appels en peren:

- Boerenbond en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zoeken 
vooral naar nieuwe exportmarkten (China, Canada en India). Er ging ook een extra 
budget (1.847.400 miljoen euro in 2015) naar promotie in buurlanden. In België was 
er ook een Jonagold-campagne. 

- De Limburgse fruitsector ziet vooral mogelijkheden in het professioneel vermarkten 
van grote volumes afgeleide producten van fruit (moes, sap, siroop, cider...). Door het 
minderwaardige fruit te valoriseren, kan de prijsdruk op de hogere klassen 
verminderen. 

- Een groter deel van het uit de markt genomen fruit kan via veilingen geschonken 
worden aan hulporganisaties via het programma van de Vlaamse overheid (zie 
hierboven). KOMOSIE vzw organiseerde i.s.m. het departement Landbouw en Visserij 
in 2017 een infosessie over het onlineplatform Schenkingsbeurs om het beheer van 
schenkingen te vergemakkelijken.



- Ook met deze overschotten kunnen kleine verwerkende bedrijfjes aan de slag voor het 
maken van producten afgeleid van appel en peer zoals sap, moes, snoep, stroop,... 
(zie hierboven).

1. Is de oogst van 2017 van die aard dat er opnieuw een groot productieoverschot is? 
Of is die door de weersomstandigheden beperkter?

2. Heeft Europa reeds volumes bepaald van het aantal ton appels en peren dat mag 
worden vernietigd? Over welke volumes gaat het?

3. Welke engagementen heeft FoodWIN reeds mogelijk gemaakt die het vernietigen van 
appels en peren vermijden? Zijn er overeenkomsten met de verschillende actoren?

4. Welke concrete resultaten denkt FoodWIN te kunnen bereiken?

5. Hoe evalueert de minister (de opstart van) dit project?
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1. Het verkoopseizoen van de oogst van 2017 is nog bezig. De kwaliteit van de appelen 
is zeer divers. De geoogste hoeveelheid eerste kwaliteit tafelfruit is behoorlijk lager.

2. Ja. Via Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1165 van 20 april 2017 tot 
vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van 
producenten van bepaalde soorten fruit, heeft de Europese Commissie de volumes 
vastgelegd voor het uit de markt nemen, niet-oogsten en groen oogsten van fruit.

(ton)

Appelen en 
peren

Pruimen Sinaasappelen,
clementines,
mandarijnen
en citroenen

Perziken en
nectarines

België 21.845
Duitsland 1.615
Griekenland 680 4.165 2,040 5,355
Spanje 1.955 1.275 14.110 9.775
Frankrijk 3.060
Kroatië 510 850
Italië 4.505 3.910 850 2.380
Cyprus 3.060
Nederland 5.865
Oostenrijk 510

Polen 75.565 425 510
Portugal 935

3-5.Dit betreft geen initiatief van mezelf of mijn diensten.


