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Gespreksonderwerpen:
•
•

EU-inzet op productverbetering voor zout, verzadigd vet en suiker: hoe geven we daar
gezamenlijk concrete invulling aan?
Standpunt FDE mbt te verwachten rapport over transvetzuren

Verslag
De bij EDE aangesloten partijen staar
EU-verband.I

tegenover ‘stronger concerted action’ in

Cruciaal is consumentenacceptatie, dus of kleine stappen of innovatie.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verschil multinationals (veel middelen voor onderzoek & innovatie gericht op gezonde
voeding) en SME’s. 280.000 bedrijven in EU industrie, 99,1% is SME
Business model frontrunners is gebaseerd op gezondheid, Nestle, Kraft tc
Schotse federatie, onderdeel van UK federatie, heeft toolbox gemaakt voor SME’s
Brochure van overzicht activiteiten leden FDE waaronder veel op gebied van herformulering.
Rol FDE is faciliteren, informatie geven. Partnerschap met VZP aangaan?
EU projecten als PLEASURE, EYTO helpen
EC DG research heeft EDE gevraagd strategische prio’s gevraagd op gebied van research. EDE
denkt langs twee lijnen: ii. dietary solutions for NCD’s en ii. sustainable food chain
Eur techn platform food for live, samenwerking ‘gouden driehoek’ 80% van
onderzoeksvoorstellen op food 2014 kwamen uit die pot: voor het HOE, toepassen. Op basis
van prio’s EC, bedrijfsleven en technologen
In forum voor better functioning of the food chain (mandaat net verlengd voor 5 jaar),
daar ook verklaring opgesteld die onderdeel is van circular economy package. Andriukaitis
‘better regulation frame van co/selfregulatory’
Verklaring =>uitgegroeid tot initiatief tussen verschillende stakeholders met steun van EC
Zorg over ‘losstaande’ agenda HLG die Platform niet erg betrekken

De FDE is niet goed vertegenwoordigd in Oost-Europese landen, op POL, HON, ROE, TSJ en KRO na.
Voor de EDE is dat zeker een aandachtspunt.
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Diner en Diet taskforce
Op 21 september vindt in Den Haag een diner plaats met DG’s van de sectoren en nationale
federaties, georganiseerd door de FNLI. Een dergelijk diner vindt twee keer per jaar plaats in het land
van het inkomende Voorzitterschap. Op de agenda staat ditmaal Productverbetering, omdat dit een
onderwerp is waar de Nederlandse levensmiddelenindustrie voor wil pushen; mede gelet op de
prioriteit van het Voorzitterschap.
-

Voorstellen dienen door de Board te worden gepasseerd
(11 multinationals en 6 SME’s, Board vergadert dit najaar in oktober. Voor voorstellen geldt: hoe
concreter hoe beter). Nb: vanaf 29-6 is er een nieuwe President van de FDE, Gilles Morel.
De week hieraan voorafgaand vindt de Diet Taskforce plaats alwaar het EU Platform wordt
voorbereid (17 september 10-13 uur). Hier zou VWS ook bij uitgenodigd kunnen worden. Alle typen
lidmaatschappen zijn hier vertegenwoordigd.
-

Actie
De leden van de FDEverdere acties op herformulering. Het High Level Forum zou
kunnen worden gebruikt voor een politieke declaratie (uitwerking in HLG en EU Platform).
Communicatie dient op verschillende niveaus plaats te vinden.
Level Playing Field
Zal stap voor stap moeten gebeuren. Verschillende pre-condities tussen verschillende lidstaten en
sectoren. Altijd geconfronteerd worden met verschillen tussen de LS. Ook binnen de FDE zelf wordt
hiermee geworsteld, er is namelijk niet zoiets als ‘die ene consument’.
Tussenstap zou kunnen zijn in regio’s, nieuw project verschillende keukens.
Waar mee te beginnen?

FDE vraagt naar Eurocommerce, regelmatig ketenoverleg (dit op de agenda).
Better regulation agenda, co-regulatory approaches (in positieve zin benutten) zou ookikil
instrument zijn.
Administratie rond pledge is kleine drempel, bedrijf wil niet altijd ruchtbaarheid geven.
DSM presentatie waarschijnlijk voor innovatie/herformulering,
Op basis van brochure branche-rapportage worden alle activiteiten bij elkaar gebracht (tussenweg?).
Goede voorbeelden. Framerapportage wil FDE ook doen met de brochure die komende week
verschijnt.
Waardering is belangrijk. Dus niet iets dat innovatie tegengaat.
Eigenlijk Europees framework.
gecoördineerde aanpak.
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Elementen stip op de horizon:

Dec joint meeting
Declaration bij het forum, voelen voor concreet ambitiedocument
Samenwerking met ngo’s en andere partijen
SHE network, EUrope tijdens de MCVE week,
BEUC (minder op gezondheid, meer op food safety, transvetten
European Heart Network, EUFIC (food information council, climball), Platform zelf, ILS) (Wageningen,
onderzoek naar oplossingen van hei-formulering, betaald door de industrie).
EMRA restaurants, farmers, horeca (HOTREC?), copacoseca
Ketenbenadering
politieke declaratie,
1-: technische discussies met keten gesprek voeren. Betere formule.
-

Acties FDE/vervolg
heeft toegezegd de genoemde meeting en belangrijke contactpersonen op een rijtje te zetten.
Ter voorbereiding op het diner en de vergadering in september zal contact worden opgenomen over
het verder concretiseren van de ambities.

TFA

