PERSBERICHT
CHEP ROEPT RETAILERS EN PRODUCENTEN OP OM
VOEDSELVERSPILLING TEGEN TE GAAN
GRATIS PALLETS VOOR TRANSPORT VOEDSELOVERSCHOTTEN
Mechelen, 27 november 2017 - CHEP roept retailers en producenten op om actief de strijd
aan te gaan tegen voedselverspilling en honger. Daarvoor heeft CHEP een samenwerking
opgezet met de Belgische Federatie van Voedselbanken vzw, waarbij CHEP gratis pallets
ter beschikking stelt om voedseloverschotten naar de Voedselbanken te voeren.
In België behoort 15,5 % van de bevolking tot de groep met een armoederisico. Dat risico is
veel hoger bij kinderen tussen 0 en 15 jaar (17,2 procent) en jongeren tussen 16 en 24 jaar
(21,2 procent). Dus bijna 1 op 4 jongeren heeft de kans om in armoede terecht te komen.
Daartegenover staat dat er in Vlaanderen naar schatting 907.000 ton consumeerbaar voedsel
verloren is gegaan in 2015, ofwel een vierde van alle voedselreststromen. Daarbij verspilt de
Belg per jaar liefst 345 kilo voedsel per jaar, ofwel bijna 1 kilo per dag. Dat is veel meer dan het
Europese gemiddelde van 173 kilo.
Gelukkig zijn er tal van initiatieven en organisaties die het aantal voedseloverschotten proberen
te minimaliseren. De Voedselbanken hebben in België in 2016 zo 143.287 minderbedeelden
kunnen helpen met voedselpakketten. Hiertoe werd in totaal ongeveer 15.000 ton
voedseloverschotten verdeeld. Maar als je weet dat er 250.000 tot 300.000 mensen voedselhulp
nodig hebben, kan het beter.
CHEP wil daar dan ook verbetering in brengen en samen met zijn klanten de grote hoeveelheid
consumeerbare etenswaren die vernietigd of weggegooid worden, verminderen. Daarom roept
CHEP retailers en producenten op om voedseloverschotten te doneren en betalen zij de CHEPpallets die gebruikt worden voor het transport volledig terug.
Yoni Van Der Veken, General Manager van CHEP Benelux vertelt over deze samenwerking:
“Bij CHEP hebben we enerzijds de nodige expertise om de goederenstromen naar de
Voedselbanken te optimaliseren. Anderzijds hebben we een uitgebreid klantenbestand binnen
de FMCG en retail, waardoor we goed geplaatst zijn om zo’n actie te coördineren. We zullen
onze klanten oproepen om samen zoveel mogelijk voedselverspilling te voorkomen. Samen met
de Voedselbanken gaan we de strijd aan tegen honger en voedselverspilling.”

Duurzaamheid
Dit initiatief kadert volledig in het duurzaamheidsbeleid van CHEP. Patrick Van Daele,
Sustainability Manager CHEP België legt uit: “Het business model van CHEP is gebouwd op
het concept van de circulaire economie. Wij streven namelijk naar een economie die zo weinig
mogelijk uitstoot en afval produceert en de leefbaarheid voor mens en milieu centraal plaatst.
De samenwerking met de Voedselbanken past dus perfect in ons duurzaamheidsbeleid.”
Logistiek
De voedselpakketten efficiënt bij de juiste personen krijgen, vraagt om een uitgekiende
logistieke planning en dat is niet altijd evident voor een organisatie zoals de Voedselbanken.
Levensmiddelen die door de Belgische Federatie van Voedselbanken zijn ingezameld, worden
over 9 Voedselbanken verdeeld. Via het kanaal van 626 aangesloten caritatieve verenigingen
bereiken de voedselpakketten uiteindelijk meer dan 140.000 minderbedeelden. “De logistieke
expertise van CHEP en de gratis pallets zijn een mooie stimulans om onze goederenstroom te
vergroten en zo wekelijks nog meer mensen van een voedselpakket te kunnen voorzien”, zegt
Jef Mottar, Afgevaardigd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.
Voedsel doneren
Retailers of producenten die voedsel willen doneren en zo honger en voedselverspilling
tegengaan, kunnen meer informatie vinden op chep-pooling.be/voedselbanken of contact
opnemen met CHEP op het nummer +32 15 799 714.

Einde

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, het aanvragen van beeldmateriaal of om een interview te organiseren
kunt u contact opnemen met Hans Karperien van InstiCOM op +32.(0)2.627.06.00 of via
hans@insticom.be

Over de Belgische Federatie van Voedselbanken vzw (www.foodbanks.be)
De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk
van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de
herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. De Voedselbanken stellen zich
tot doel aan minstbedeelden voedselhulp te verschaffen. Hiervoor ontvangen ze, gratis, een belangrijke
hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) maar
ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven van de distributiesector,
door groenten-en fruitveilingen en ook via de organisatie van verschillende voedselinzamelingen bij het
grote publiek. In 2016 werd 15.000 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 281 vrijwilligers – via
626 erkende caritatieve verenigingen – aan meer dan 143.000 begunstigden verdeeld.
Contact(en):
Jef Mottar, Afgevaardigd bestuurder, 0475 51 13 98
Jacqueline Vanhussel, Verantwoordelijke communicatie 0496 57 91 45

Over CHEP
CHEP is een wereldwijde leverancier van oplossingen aan de supply chain en levert aan
sectoren zoals consumentengoederen, versproducten, dranken, productie en retail in meer dan
60 landen. CHEP heeft een breed aanbod logistieke en operationele ladingdragers. De diensten
van CHEP zijn ecologisch duurzaam en verhogen de efficiëntie voor klanten, terwijl
bedrijfsrisico's worden verminderd. De ruim 11.500 werknemers van CHEP en meer dan 275
miljoen pallets en containers bieden een ongeëvenaarde marktdekking en uitstekende
meerwaarde, waarbij meer dan 500.000 contactpunten voor merken van wereldformaat zoals
Procter & Gamble, Sysco en Nestlé worden ondersteund. CHEP maakt deel uit van de Brambles
Group, een internationale logistieke dienstverlener. Ga voor meer informatie naar
www.chep.com.

