MVO-positie:
EU-strategie ‘Van Boer tot Bord’ (BtB)
Update: januari 2021
In 2020 heeft de Europese Commissie de Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and
environmentally friendly food system (‘van Boer tot Bord’-strategie / BtB) gepresenteerd.
In 2021 zal deze strategie op Europees niveau verder worden uitgewerkt en zullen concrete
voorstellen voor de verschillende onderdelen ook in de lidstaten nader worden besproken.
MVO benadrukt dat de plannen van de Europese Commissie voor een eerlijk, gezond en
milieuvriendelijk voedselsysteem cruciaal zijn voor de huidige en toekomstige generaties
en ondersteunt in grote lijnen de voorgestelde strategie.

MVO vraagt specifiek aandacht voor de volgende aspecten:
Handel en duurzaamheid
1. Om te komen tot ontbossingsvrije grondstoffenmarkten (consumptie en handel) ziet MVO een
rol voor een verplicht Europees due diligence-systeem dat voortbouwt op bestaande
certificeringsschema’s. Hierbij is een gelijk speelveld voor alle relevante marktpartijen en
grondstoffen van belang om verschuiving van de problematiek naar andere
grondstoffenmarkten te voorkomen. In dit kader benadrukken we het belang van
samenwerking met de landen van oorsprong zowel bij vaststelling van wet-/regelgeving als
ook voor ondersteuning bij duurzame productie.
2. MVO benadrukt dat de specifieke duurzaamheidshoofdstukken in de EUvrijhandelsakkoorden gericht moeten zijn op daadwerkelijke verdere verduurzaming van
de keten, en het bedrijfsleven geen onnodige lasten mogen opleveren die de Nederlandse
concurrentiepositie ondermijnen.
3. De EU dient, met inachtneming van de duurzaamheidsdoelstellingen, te streven naar snelle
afronding van de CEPA-vrijhandelsbesprekingen met Indonesië en spoedige ratificatie van
de EU-Mercosur overeenkomst.

Biotechnologie
4. Om de voedselketen verder te verduurzamen, dient de EU de onnodige belemmeringen bij
de markttoelating van producten die verkregen zijn via nieuwe veredelingstechnieken zo
spoedig mogelijk op te heffen.
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Pesticiden
5. MVO pleit voor een eenduidige interpretatie van de wet- en regelgeving voor MRL's
(Maximale Residu Limieten) en een geharmoniseerde handhaving door instanties binnen de
EU. Een gelijk speelveld is ook hier van belang.
6. MVO pleit voor continuering van import van een breed scala aan voedingsmiddelen en
diervoeders. Hiervoor is het behoud van de mogelijkheid om importtoleranties aan te vragen
via een haalbare procedure van groot belang.
7. MVO wil dat er zoveel mogelijk gelijke MRL's worden gehanteerd in de herkomstlanden en
in de EU, zoals die in de Codex Alimentarius worden gepubliceerd. Tevens is duidelijkheid
noodzakelijk over de toepasbaarheid van verwerkingsfactoren.

Voeding en gezondheid
8. MVO vindt dat voedingskundige etikettering gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke
inzichten, en in lijn moet zijn met de voedingsrichtlijnen. De waardes van criteria moeten per
productcategorie opgesteld worden. T.a.v. een nutriëntenprofiel vindt MVO dat als deze
breed wordt toegepast, het profiel zich moet beperken tot het aanwijzen van producten die
het minst aan de gezondheid bijdragen.
9. MVO heeft voorkeur voor een voedselkeuzelogo dat in één oogopslag middels een score
laat zien hoe een product kan bijdragen aan de gezondheid. Als een score niet op een 100%
juiste wijze toegekend kan worden, dan gaat de voorkeur uit naar een breder informerend
logo.
10. MVO pleit voor een productverbeteringsclaim die ook kleinere inspanningen voor
productverbetering zichtbaar maakt en vindt dat het herformuleren van producten niet kan
plaatsvinden zonder een groot opgezet programma voor de acceptatie van bewerking van
levensmiddelen.
11. Uit monitoring moet blijken of het consumptiepatroon daadwerkelijk gezonder is geworden en
wat voorlichting hier nog aan kan bijdragen. In het kader van preventie is het verder vooral
van belang dat kinderen al in het basisonderwijs gezond leren eten.
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