Alternatief gekeurd,
beter een half ei dan een lege do
M. MANSCHOT EN M. DE JONG
Vanaf de hernieuwde belangstelling voor
biologische randbouw in de jaren zestig
zijn berichten over gerommel met biologisch geteelde produkten legio. De
meeste daarvan zijn eerder geruchten
dan dat ze gebasseerd zijn op feiten.
Toch komen er steeds opnieuw namen
van bedrijven in de publiciteit die het niet
zo nauw nemen met aanduidingen als
"van biologische teelt", "koudgeperst",
"ongezwaveld" en dergelijke. De claim
"bevat meer rechtsdraaiend melkzuur"
is onzin en in koudgeperste olie blijkt
niet meer vitamine E te zitten dan in andere oliën.
Wat bieden de plannen voor een keurmerk voor alternatieve voeding voor mogelijkheden om de consument meer duidelijkheidte bieden in deze?
In kringen van de ' biologisch-dynamische
landbouw en de ekologische landbouw heeft
men misleidende produktinformatie proberen
te voorkomen door een eigen keurmerk in te
stellen (Demeter, Biodyn, EKO) en een eigen
controle-apparaat (zie elders in dit nummer).
Echter, aan deze eigen keurmerken kleeft een
groot bezwaar. Degene die het produkt produceert moet zichzelf geen kwaliteitskeurmerk
toekennen. Voor de consument is wenselijker
een onafhankelijke controle van de biologisch
geteelde produkten, los van zakelijke belangen en bij voorkeur onder de paraplu van de
wet, zodat effectieve sancties ingebouwd kunnen worden. Op dit moment wordt serieus
werk gemaakt van een keurmerk voor alternatieve produkten. De verwachting is dat dit
du-imerkeind 1986 i n werking zal treden.
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een keurmerk voor alternatieve produkten te
komen onderzocht ?ouden worden. Ten behoeve daarvan werd er een werkgroep ingesteld bestaande uit e.a. mensen uit de produkt- en bedrijfschappen, uit de alternatieve
landbouw en uit de gangbare landbouw. Een
zeer brede werkgroep dus. Daaruit werd een
commissie geformeerd die vijf jaar lang
vruchteloos over normen voor alternatieve
produkten vergaderde. Er bleken te veel controverses tussen de gangbare en alternatieve
wereld te bestaan.
Na vijf jaar werd deze werkgroep dan ook opgeheven en een andere geïnstalleerd waarin
wel dezelfde groeperingen, maar andere mensen zitting hadden. Het eerste doel van deze
werkgroep was een allesomvattend keurmerk
te bedenken. Dit doel bleek al snel veel te
hoog gegrepen. Daarom beperkte men zich
later tot het ontwerpen van een keurmerk
alleen voor groente en fruit. Ook nu bleken er
veel verschillen te zijn tussen de opvattingen
van de gangbare en alternatieve landbouwers.
De volgende inperking was een keurmerk voor
alleen maar fruit. Een laatste inperking volgde: alleen appels, om een voorbeeld van een
keurmerk te hebben. Als het keurmerk voor
appels zou lukken zouden de andere keurmerken een peuleschilletje zijn!
Na veel zwoegen kwam de werkgroep met een
conceptregeling. In deze regeling konden de
ekologische en de biologisch-dynamische
landbouwers zich absoluut niet vinden. Onder
meer omdat het gebruik van allerlei middelen
ten behoeve van het gelijkmatig afrijpen en
dergelijke werden toegestaan. Het bleek niet
mogelijk de uiteenlopende standpunten te
verenigen. Eind 1982 werd de werkgroep formeel o~qeheven,zonder dat het tot een keurmerk "Öor alternatieve produkten gek0
was.
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gebruikt blijven worden als bestrijdingsmiddel tegen schimmels. In Frankrijk is het veel
minder vochtig dan in Nederland, daar is gebruik van Captan dan ook niet nodig.
Kopersulfaat alleen werkt daar goed genoeg.
Captan is dus voor het Franse keurmerk verboden. Het alternatief zou zijn terug naar de
oude rassen, met hoge fruitbomen. Dat wordt
vooralsnog een te arbeidsintensief alternatief
gevonden (wat betreft nieuwe aanplant, pluk,
snoei en dergelijke).
Het gebruik van Merl (een calciumrijk mineraal) is niet verboden, ook al is de winning ervan niet milieuvriendelijk te noemen. Merl
wordt gewonnen uit koraalriffen. Het produkt
wordt in Nederland waarschijnlijk nauwelijks
gebruikt omdat het veel te duur is. Er zijn
goedkopere alternatieven als Dolocal (uit
open mijnbouw in het Alpengebied).
Ook aan de vleesproduktie worden eisen gesteld. De eisen die aan varkensvlees bijvoorbeeld gesteld zullen worden gaan verder dan
de eisen die in het kader van de Landbouwkwaliteitswet aan scharrelvarkens gesteld
worden. Er zullen namelijk ook eisen gesteld
worden aan de mestafvoer en aan het voer
van de varkens (veevoederadditieven zullen
niet toegestaan zijn in het veevoer).
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tieve winkeliers hebben grote problemen met
het verplicht gebruiken van de statiegeldfles.
Eisen aan de etiketteringhedame
Natuurlijk komt het keurmerk zelf op de etiketten te staan. Daarnaast zullen waarschijnlijk
buiten de Warenweteisen voor gangbare produkten geen extra etiketterings- en reclameeisen gesteld worden. Hoogstens zullen medische- en gezondheidsclaims verboden worden bn zal men geen extra ophef mogen
maken van de aan- of afwezigheid van allerlei
stoffen. Aan reclamemateriäal, zoals gratis
krantjes, zijn bijna geen eisen te stellen.
De eisen die gesteld worden aan produkten
die voor het keurmerk in aanmerkina willen
komen worden op dit moment in een werkgroep besproken. De afspraak is, dat er in de
commissie concensus moet zijn over de regeling. Er zal niet gestemd worden. Wanneer een
groepering in de commissie echt dwars gaat
liggen, zal het keurmerk weer van de baan zijn.

De te verwachten controle

Belangrijke voorwaarde voor de inhoud van
het keurmerk is dat alle eisen controleerbaar
moeten zijn. Hoe die controle precies geregeld
wordt is nog niet bekend. Het gaat om controEisen aan de distributie
le van de produkten zelf en van de handel
Alle handelsbedrijven die produkten met een (controle van de boeken, van de etikettering
keurmerk verhandelen moeten hun boekhou- op de verpakking). Dat vraagt verschillende
ding open stellen voor de controlecommissie. soorten deskundigheden van de controleurs.
Er komt een stichting die verantwoordelijk
Dit om controle op produktie- en verkoopaantallen mogelijk te maken (zie ook onder con- wordt voor de controle van het keurmerk.
De basis van de controle van het keurmerk ligt
trole).
bij de controle van de landbouwbedrijven zelf,
Eisen aan de opslag
omdat je alleen dáár kunt controleren of er
Aan de opslag van produkten met een keur- sprake is van een biologische teeltwijze. Bij
merk zullen waarschijnlijk geen extra eisen ge- controle achteraf is dat onmogelijk. Verder zal
steld worden. Er is alleen nog discussie gaan- steekproefgewijs in de winkels gecontroleerd
de over de vraag of een winkelier zowel gang- worden.
bare als vergelijkbare alternatieve produkten De NVEL en de B.D.-vereniging voeren deels
mag verkopen. Waarschijnlijk zal geëist wor- zelf die controle uit op hun eigen bedrijven
den dat wanneer beide verkocht worden in volgens de eigen richtljnen (die altijd strenger
éen zaak het alternatieve produkt alleen voor- zijn dan die van het keurmerk). De niet bij de
verpakt (in gesloten verpakking) doorverkocht NVEL of B.D.-vereniging aangesloten bedrijmag worden om het te kunnen onderscheiden ven, die toch produkten met een keurmerk
produceren, worden door de stichting geconvan het gangbare produkt.
troleerd. Een zeer belangrijk onderdeel van de
Eisen aan de verpakking
controle is de administratieve controle, bijEen winkeliqr, die uitsluitend van een keur- voorbeeld komt het aantal geproduceerde
merk voorziene ~ r o d u k t e nverkooot. zal los uit keurmerkeieren overeen met het aantal dat op
k&en;kratten en dergelijke mogen verkopen. de markt aangeboden is? De stichting zal de
van NVEL en B.D.-vereniging controleIneallë andere gevallen zal alles ~ 0 0 ~ e r p a k boeken
t
ren.
moeten worden (dus ook het fruit).
$&%Í$h&? v&~akkin~smateriaaIzullen waar- De stichtino die nu de controle OD de schar,"&iíîlRikbe~nxeisen aesteld worden. Wanneer releieren h i e f t uitgevoerd bleek h e t capabel
voor haar taak. Er bleken per jaar vele tiehduirenden scharreleieren méér verkocht te ,ziin
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