
WAT IS DE TASKFORCE?
Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een 
circulaire economie. Alle partners in de Taskforce Circular Economy in Food 
delen de intentie samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in 
de keten én bij de consument, en dragen daar zichtbaar aan bij.

De Taskforce pakt dit 
op vier verschillende 

manieren aan:

2. Samen tegen 
voedselverspilling in de keten: 

Taskforceleden en koplopers bundelen 
hun krachten, netwerk en kennis om 

innovatieve oplossingen  
te ontwikkelen.

4. Spelregels 
veranderen: 
De Taskforce 

stimuleert 
wetgeving en 

instrumentarium 
voor een circulaire 

economie.

1. Monitoren van 
voortgang en impact: 

Er wordt gemeten wat de 
Taskforce bereikt met haar 

gezamenlijke aanpak.

3. Samen tegen 
voedselverspilling bij de 
consument: De Taskforce 

streeft naar duurzame 
veranderingen van gedrag door 
campagnes, acties, living labs.

De focus van de taskforce
De taskforce richt zich op het tegengaan van voedselverspilling 
in de hele voedselketen. Dat doen we door voedselverspilling 

zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen en
reststromen te verwaarden volgens de

“Ladder van Moerman”.

WAAROM SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING?
Een derde van 
het voedsel 
wordt jaarlijks 
wereldwijd 
verspild.1 

Dat is 105-152 kg 
per capita per jaar  
in Nederland.3

Samen willen we van 
Nederland één van de 
eerste landen maken 
die voedselverspilling 

met de helft weet 
te verminderen. En 
daarmee maken we 

Nederland koploper en 
wereldvoorbeeld op 

het realiseren 
van Sustainable 

Development Goal12.3.

ONZE AMBITIES

2015 - 2030
50% 

verminderen

1 FAO, Global Food Losses and Food Waste—Extent, Causes, and Prevention, 2011.
2 FUSIONS, Criteria for and baseline assessment of environmental and socio-economic impacts of food waste, 2016.
3 Wageningen Food & Biobased Research, 2017, Monitor Voedselverspilling, update 2009-2015, rapport nummer 1747.

Voedselverspilling in 
Europa is verantwoordelijk 
voor 6% van de totale 
uitstoot van broeikas-
gassen door menselijke 
activiteit.2

Minder voedsel verspillen = bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen en voldoende goed voedsel voor een 

groeiende wereldbevolking.

Voeding voor mensen
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Wil jij ook 
meedoen? 

Sluit je aan bij 

de Taskforce!


