10 aandachtspunten namens de oliën- en vettenindustrie
Onze oproep aan de overheid

De Europese Unie is niet zelfvoorzienend als het gaat om oliezaden, oliën en vetten. De oliën- en vettenindustrie is dan ook sterk internationaal georiënteerd.
Ruim 20% van de Europese export en import loopt via Nederland. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie is leidend in Europa en de wereld. Met een
exportwaarde van 10,1 miljard euro vormen wij een belangrijke agro-industrie die van groot belang is voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd neemt onze
industrie nationaal en internationaal haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid, duurzame ontwikkeling en de
circulaire economie. Voor het succes van onze activiteiten zijn wij gebaat bij een duidelijk en consistent overheidsbeleid.

1 Faciliteer ons ondernemerschap en onze leidende handelspositie

Faciliteer en optimaliseer de import- en exportmogelijkheden, ontwikkel consistent
langetermijnbeleid, en behoud gunstige vestigingscondities en competitieve lastendruk voor onze
havens. Investeer samen met ons in de scholing van technisch personeel en in innovatie.

2 Creëer een eerlijk internationaal speelveld

Zorg voor de onbelemmerde invoer van grondstoffen in de Europese Unie en de afschaffing van
exportheffingen en -belemmeringen. Het belang van duurzame ontwikkeling mag niet gebruikt
worden als excuus voor protectionisme.

3 Ondersteun onze verduurzamingsinspanningen in lijn met de SDG’s

Blijf een belangrijke partner in de verduurzaming van onze internationale ketens. Geef politieke en
financiële steun voor private initiatieven. Voer een constructieve dialoog en werk concreet samen
met productielanden aan verbeteringstrajecten.

4 Geef ons ruimte om samen te werken en steun zelfregulering

Onze industrie heeft laten zien dat zelfregulering werkt, met initiatieven voor gezondere producten
(vetzuursamenstelling), duurzame en transparante grondstoffenvoorziening (palmolie, soja),
energie-efficiëntere productieprocessen (MJA3), de productie en het gebruik van duurzame
energie, en onze bijdrage aan een circulaire economie.

5 Zet in op internationale agrarische grondstoffenzekerheid

Internationale beschikbaarheid van grondstoffen is cruciaal voor onze industrie, de veehouderij
en levensmiddelenindustrie. Maak dit een strategisch speerpunt van het buitenlands en
handelsbeleid.
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6

Maak een integraal voedselbeleid met nadruk op voedseleducatie,
bewustwording en gedragsverandering

Door op feiten gebaseerde educatie over voeding en een gezonde leefstijl mogelijk te maken, en
preventie onderdeel te maken van een integrale aanpak van gezondheidsbeleid.

7

Investeer in kennis en expertise van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Ondersteun meer gestructureerd, strategisch en sectorspecifiek overleg met de NVWA en ILT.

8 Roep om internationale (Europese) harmonisatie van wetgeving en
handhaving Maximale Residulimieten (MRL’s)

Pleit ervoor dat MRL’s worden vastgesteld op basis van een transparant en goed wetenschappelijk onderbouwd risicobeheerproces, en dat wetgeving wordt ingericht op basis van voedselveiligheid voor de consument.

9 Stimuleer de circulaire economie door helderheid van wetgeving en
handhaving

Zorg dat wet-/regelgeving en handhaving de concrete transitie naar een circulaire economie
niet in de weg staat. Ondersteun de Taskforce Herijking Afvalstoffen die een op risico gebaseerde oplossing moet vinden voor het definitieprobleem rond afvalstoffen.

10 Voer een ambitieus en consistent beleid voor bestaande en
geavanceerde biobrandstoffen

Maak stabiel overheidsbeleid dat bestaande investeringen beschermt en nieuwe investeringen
in geavanceerde biobrandstoffen mogelijk maakt. Beoordeel producten op de eigen duurzaamheidsprestaties en maak niet op voorhand onderscheid tussen verschillende grondstoffen.
augustus 2018

