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BIJLAGE 

 

bij 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE 

RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ 

VAN DE REGIO'S 
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voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem 

 



 

NL   NL 

“VAN BOER TOT BORD”-STRATEGIE  

ONTWERP-ACTIEPLAN 

 

 
De maatregelen in dit actieplan moeten overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving worden 

uitgevoerd, met evaluaties en effectbeoordelingen naargelang het geval. 

 

ACTIES 
Indicatief 

tijdschema 

 

Nr. 

- Voorstel voor een wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen  2023 1.  

- Een noodplan opstellen om de voedselvoorziening en de 

voedselzekerheid te waarborgen  

4e kwartaal 

van 2021 

2.  

 

Zorgen voor duurzame voedselproductie 

- Aanbevelingen aan elke lidstaat betreffende de negen specifieke 

doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB 

goedkeuren, alvorens de lidstaten de ontwerpversies van hun strategische 

plannen formeel indienen 

4e kwartaal 

2020 

3.  

- Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende een duurzaam 

gebruik van pesticiden om het gebruik, de risico’s en de afhankelijkheid 

van chemische bestrijdingsmiddelen aanzienlijk te verminderen en 

geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren  

1e kwartaal 

2022 

4.  

- Herziening van de relevante uitvoeringsverordeningen van het kader voor 

gewasbeschermingsmiddelen om het in de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen die biologische werkzame stoffen bevatten, 

te vergemakkelijken  

4e kwartaal 

2021 

5.  

- Voorstel voor een herziening van de verordening betreffende statistieken 

over pesticiden om leemten in de informatie weg te werken en empirisch 

onderbouwde beleidsvorming te bevorderen 

2023 

6.  

- Evaluatie en herziening van de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn, 

met inbegrip van de wetgeving inzake dierenvervoer en het slachten van 

dieren 

4e kwartaal 

2023 

7.  

- Voorstel voor een herziening van de verordening betreffende 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding  om de milieueffecten van de 

veeteelt te verminderen  

4e kwartaal 

2021 

8.  

- Voorstel om de verordening betreffende het informatienet inzake 

landbouwbedrijfsboekhoudingen te herzien en om te zetten in een 

informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven, teneinde 

bij te dragen tot een brede toepassing van duurzame landbouwpraktijken 

2e kwartaal 

2022 

9.  

- Verduidelijking van het toepassingsgebied van de mededingingsregels in 

het VWEU met betrekking tot de duurzaamheidsaspecten van collectieve 

acties 

3e kwartaal 

2022 

10.  

- Wetgevingsinitiatieven om de samenwerking tussen primaire producenten te 

verbeteren ter versterking van hun positie in de 

voedselvoorzieningsketen, en niet-wetgevingsinitiatieven ter verbetering 

van de transparantie 

2021-2022 

11.  

- EU-initiatief inzake koolstoflandbouw 
3e kwartaal 

2021 

12.  

 

Het stimuleren van duurzame praktijken in de levensmiddelenverwerking, groothandel, 

detailhandel, horeca en cateringdiensten 

- Initiatief ter verbetering van het corporate-governancekader, onder andere 1e kwartaal 13.  
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door van de agro-voedingsmiddelensector te eisen dat zij duurzaamheid in 

hun bedrijfsstrategieën integreren  

van 2021 

- Ontwikkelen van een EU-code en monitoringkader voor verantwoorde 

bedrijfs- en marketingpraktijken in de voedselvoorzieningsketen 

2e kwartaal 

2021 

14.  

- Lanceren van initiatieven om producenten te stimuleren de samenstelling 

van verwerkte voedingsmiddelen te wijzigen, en het vaststellen van 

maximumgehalten voor bepaalde nutriënten  

4e kwartaal 

van 2021 

15.  

- Voedingsprofielen vaststellen om het aanprijzen van levensmiddelen met 

een hoog gehalte aan zout, suikers en/of vet aan banden te leggen 

4e kwartaal 

van 2022 

16.  

- Voorstel voor een herziening van de EU-wetgeving inzake materiaal dat in 

contact komt met levensmiddelen om de voedselveiligheid te verbeteren, 

de gezondheid van de burgers te waarborgen en de milieuvoetafdruk van de 

sector te verkleinen 

4e kwartaal 

van 2022 

17.  

- Voorstel voor een herziening van de EU-handelsnormen voor landbouw-, 

visserij- en aquacultuurproducten om de toepassing en de levering van 

duurzame producten te waarborgen  

2021-2022  

18.  

- De coördinatie versterken wat betreft de handhaving van de regels inzake de 

eengemaakte markt en het aanpakken van voedselfraude, onder meer door 

een intensiever gebruik van de onderzoekscapaciteiten van OLAF te 

overwegen 

2021-2022 

19.  

 

De consumptie van duurzaam voedsel bevorderen en de overschakeling op gezonde en duurzame 

voedingspatronen makkelijker maken 

- Voorstel voor een geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-

etikettering op de voorzijde van de verpakking van levensmiddelen om 

consumenten in staat te stellen gezonde en duurzame voedingskeuzes te 

maken 

4e kwartaal 

2022 

20.  

- Voorstel om voor bepaalde producten oorsprongsaanduidingen te vereisen 
4e kwartaal 

2022 

21.  

- Bepalen hoe verplichte minimumcriteria voor de duurzame inkoop van 

voedsel het best kunnen worden ingezet ter bevordering van gezonde en 

duurzame voedingspatronen en de consumptie van biologische producten in 

scholen en openbare instellingen 

3e kwartaal 

2021 

22.  

- Voorstel voor een etiketteringsregeling voor duurzaam voedsel om 

consumenten in staat te stellen duurzame voedingskeuzes te maken  
2024 

23.  

- Herziening van het EU-programma voor de afzetbevordering van 

landbouwproducten en levensmiddelen, teneinde de bijdrage daarvan aan 

duurzame productie en consumptie te vergroten 

4e kwartaal 

2020 

24.  

- Herziening van het rechtskader van de EU-schoolregeling om de regeling te 

heroriënteren op gezonde en duurzame voeding 
2023 

25.  

 

Voedselverlies en -verspilling verminderen 

- Voorstel voor doelstellingen op EU-niveau voor het verminderen van 

voedselverspilling   
2023 

26.  

- Voorstel voor een herziening van de EU-regels inzake datumaanduidingen 

(“te gebruiken tot” en “ten minste houdbaar tot”)  

4e kwartaal 

2022 

27.  

 

 


