Save-the-date Inspiratiebijeenkomst over de meting van milieu impact via Product
Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs)
Op donderdag 16 juni organiseert het Ministerie van LNV een inspiratiebijeenkomst over de meting van
milieu impact via Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs). Deze bijeenkomst is bedoeld
voor bedrijven en organisaties uit de hele voedselketen en wordt georganiseerd in het kader van het
Klimaatakkoord1.
Het doel van de bijeenkomst is om bedrijven en organisaties, die al ervaring hebben opgedaan met het
meten van milieu impact van voedselproducten in de diverse voedselketens te inspireren om te werken
aan harmonisatie van rekenregels, zodat uitkomsten van meting van milieu impact uiteindelijk
reproduceerbaar, vergelijkbaar en verifieerbaar worden.
Hiervoor biedt het Product Environmental Footprint (PEF) framework van de Europese Commissie een
kader. Binnen dit kader wordt per productcategorie gewerkt aan product specifieke rekenregels, onder de
paraplu van de PEF methode; de zogenaamde Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs).
Er zijn al diverse voedselketens die een PEFCR hebben ontwikkeld, hier mee bezig zijn, of ambities
hebben en de eerste stappen hebben gezet. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst komen enkele van deze
ketens aan het woord. Zij zullen ingaan op de motivatie voor PEFCR ontwikkeling, op het proces wat zij
hebben doorgemaakt, hun positieve maar ook negatieve ervaringen, hoe zij knelpunten (bv financiering)
hebben opgelost, wat het hen heeft gebracht en ook welke zorgen er nog zijn of welke stappen nog
ondernomen moeten worden.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 van 9.00 tot 11.00. De locatie volgt op een later
tijdstip. Deze kennisbijeenkomst wordt op en hybride manier georganiseerd, dit betekent dat ook online
deelname mogelijk is. We vragen je aan te melden voor deelname via dit email adres:
SecretariaatPAV@minlnv.nl.
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Deze kennisbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de Subwerkgroep Footprint, als onderdeel van de
Werkgroep Voedsel binnen het Nederlandse Klimaatoverleg Landbouw en Landgebruik.

Het programma zal er als volgt uitzien:
1) Introductie (9.00-9.15)

Inkijk in het Product Environmental Footprint framework van de Europese Commissie.
2) Een succesverhaal: wat levert het op? (9.15-9.40) (+5 minuten vragen) (Sanne
Dekker – zuivel)

Deze keten heeft een PEFCR ontwikkeld en legt uit wat de beweegredenen waren hiervoor, welke
uitdagingen er waren, hoe die zijn opgelost, wat er aan kennis is opgedaan en wat het hen nu
oplevert.
3) Twee potentiële knelpunten: Representativiteit van het consortium en financiering
(9.45-10.10) (+5 minuten vragen) (Jeroen Weststrate – groente en fruit)

Een vereiste voor PEFCR ontwikkeling is minimaal 51% marktvertegenwoordiging in het
consortium. Hoe bereik je dat? Bovendien is financiering van zo’n traject een uitdaging. Hoe los
je dat op?
Pauze
4) Van PEFCR naar verdienmodel: waar liggen de kansen en de uitdagingen? (10.2010.45) (+5 minuten vragen) (Eric Veldwiesch/ Cor Waringa – dranken & Bert Urlings
- vlees)

PEFCR ontwikkeling biedt kansen omdat uitkomsten vergelijkbaar zijn. Is het mogelijk om deze
kansen om te zetten in een verdienmodel, en wat zijn de uitdagingen?
5) Afronding, vragen en discussie (10.50-11.00)

