BIJLAGE 1
CONSUMENTENPLATFORM

“WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN?”
Den Haag, 18 april 2002

Op 18 april 2002 kwam het Consumentenplatform voor de eerste keer bij elkaar. Het
thema “Waar komt mijn vlees vandaan” over traceerbaarheid, veiligheid en
vertrouwen staat centraal. De deelnemers van het platform discussiëren over de
volgende twee stellingen:
A. Producenten dienen in hun informatieverschaffing in te spelen op de wensen van
consumenten. Om in deze individuele informatiebehoeften te voorzien dienen
overheid, producenten en retail het accent te leggen op digitale experimenten.
B. De resultaten van de controles op voedselveiligheid bij verkooppunten moeten
transparanter en openbaar gemaakt worden.
In de discussie zijn een aantal onderwerpen besproken:
!"

Vertrouwen

!"

Informatie

!"

Verantwoordelijkheid

!"

Veiligheid

!"

Controle

Vertrouwen kan als centraal begrip worden beschouwd en is bepalend voor het imago
van het product en van de keten. De wijze waarop de begrippen informatie,
verantwoordelijkheid, veiligheid en controle worden ingevuld is van invloed op de
mate van vertrouwen.
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Figuur 1: relatie tussen kernbegrippen vlees
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Doel van de discussie is om inzicht te ontwikkelen in deze onderwerpen en op basis
daarvan suggesties te geven aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV). De hier gepresenteerde opmerkingen, discussie en suggesties geven
een reflectie van de verscheidenheid aan meningen en ideeën.
Vertrouwen
“Het vertrouwen in informatie is nu niet groot.”
“Het vertrouwen ligt bij de supermarkt.”
“Consumenten hebben toch vertrouwen in de overheid, terwijl deze er een rotzooitje
van maakt.”
“Mag ik erop vertrouwen dat ik bonafide spullen koop?”
“We stellen steeds meer eisen aan de productie, terwijl het vertrouwen van de
consument niet toeneemt.”
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Een grote meerderheid van de Nederlandse consumenten heeft vertrouwen in vlees.
Toch blijkt uit bovenstaande citaten dat de vertrouwensvraag nog steeds cruciaal is.
We beschikken in Nederland over een keuringssysteem voor vlees dat al meer dan
100 jaar oud is. Dat komt in geen ander land en bij geen ander product voor. In
principe zou de consument ervan uit moeten kunnen gaan dat het vlees veilig is. Daar
zit echter het probleem, want hij vertrouwt het niet. Maar is er wel sprake van een
werkelijke vertrouwenscrisis? Ondanks MKZ en BSE is de Nederlandse
rundvleesconsumptie gelijk gebleven.
Consumenten hebben vertrouwen in een product totdat het vertrouwen wordt
beschaamd. Voor vlees is dat laatste het geval, dus moeten we het vertrouwen zien
terug te verdienen. Dat kan door een goed merk of keurmerk te introduceren en door
het vertrouwen van de consument in de supermarkt te vergroten. De vraag blijft in
hoeverre de consument kan vertrouwen op de juistheid van de informatie in het
voortraject.
‘Europa’ vindt het belangrijk dat het vertrouwen in vlees wordt teruggewonnen
vanwege de grote economische belangen.

Suggesties voor

!

LNV

Door transparant te opereren en zorg te dragen voor
traceerbaarheid in de keten kan vertrouwen worden
gewonnen.

!

Hanteer één of enkele begrijpelijke keurmerken.

Informatie
“Zomaar informatie geven heeft geen zin.”
“Informatie moet in een vruchtbare bodem vallen.”
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“Consumenten weten helemaal niet wat ze willen.”
“De consument wil geen feitelijke informatie”.
“Er is een overkill aan informatie”.
Er bestaat een grote verscheidenheid aan meningen over de wens om informatie, het
soort informatie en de vorm waarin de informatie wordt aangeboden. Duidelijk wordt
dat er ten allen tijde informatie gegeven moet worden. Verschillende typen informatie
en middelen kunnen worden onderscheiden. Het is zinvol om een duidelijk
onderscheid te maken tussen feitelijke en ‘ideële’ of gekleurde informatie.
Figuur 2: Voorbeeld verschillende typen informatievoorziening

Type

Basis informatie

Gebruiksinformatie

informatie
Elementen

informatie
!

Tenminste houdbaar tot

! Hoe te bewaren

! Productiewijze

!

Prijs

! Hoe te bereiden

! Dierenwelzijn

!

Kwaliteit (scharrel,

! Dinertips

! Herkomst
! Leeftijd dier

biologisch, halal, kosjer)
!

Middelen

Productie-

Hygiëne

Etiket, schap

Etiket, schap,

Infolijn, internet,

tijdschrift supermarkt, digitale informatiezuil
brochure slager
In het algemeen vindt men dat het duidelijk moet zijn dát er informatie beschikbaar is.
De consument moet zelf maar beslissen of hij van dat aanbod gebruik wil maken.
Uiteindelijk gaat het om het principe dat de consument zelf kan kiezen. Etikettering
zoals op rundvlees zou ook voor andere vleessoorten moeten gaan gelden, zoals
varken en kip. Interessante vraag is of meer informatie de consument wel meer
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vertrouwen geeft in vlees. Termen als BSE, IKB en MKZ vergroten het vertrouwen in
ieder geval niet.
Interessante gedachte is of consumenten informatie over de veiligheid van vlees
überhaupt begrijpen of dat ze meer kennis nodig hebben. En gaan ze de aangeboden
informatie daadwerkelijk gebruiken?

Suggesties voor

!

LNV

Onderscheid basisinformatie voor alle consumenten en
achtergrondinformatie voor consumenten die meer willen
weten.

!

Biedt basis- en gebruiksinformatie goed zichtbaar aan op het
etiket en/of het moment van aankoop.

!

Zet achtergrondinformatie niet op het etiket, maar zorg ervoor
dat het snel en gemakkelijk is op te vragen.

!

Besteed meer aandacht aan duidelijke informatie voor de
consument over de juiste handelswijze ná aankoop van
vlees.

!

Let op een goede dosering van informatie. Waak voor
overkill.

Veiligheid

“Veiligheid is een lastig begrip voor consumenten. 40% van de kippen is besmet met
Salmonella, toch wordt de kip veilig verklaard.”
“Veiligheidsproblemen ontstaan in de fase van bereiden en bewaren, niet daarvoor.”
“Het is logisch dat we het bij vlees over veiligheid hebben en bij schroeven en
videorecorders niet.”
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“In vlees komen bacteriën, virussen en dergelijke voor, dat is inherent aan het
product.”
Veiligheid is een belangrijk gegeven, juist als het om kwetsbare voedselproducten
gaat waarin schadelijke micro-organismen zich gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen.
Het is maar de vraag of een sticker op de verpakking, die aanbeveelt om kip goed te
bakken, helpt. Een aantal consumenten zal het vlees nog steeds onveilig vinden.
Toch moeten we naar een situatie waarin de klant er vanuit kan gaan dat het vlees
veilig is. In zo’n situatie is informatie over veiligheid niet meer nodig. Opmerkelijk is dat
bijvoorbeeld bij een biologische slager of halal slager de mensen wél vertrouwen
hebben in de veiligheid.
Openheid over veiligheidssystemen in de supermarkt lijkt een goed idee. De vraag
blijft of de klant er beter van wordt en meer vertrouwen krijgt in de veiligheid van het
product. Een supermarkt kan concreet laten zien welke maatregelen worden getroffen
om kwetsbare producten goed te houden. Als in het vrieseiland van een supermarkt
de visstapel te hoog is (en dus meer kans op besmetting ontstaat, red.) moet daar
binnen een uur iemand zijn om dat te verhelpen.

Suggesties voor

!

LNV

De overheid moet ervoor zorgen dat het product voldoet aan
de wettelijke normen (Europees).

!

Kijk naar productie- en veiligheidssystemen in andere landen,
die zich manifesteren als voorlopers (bijvoorbeeld
Denemarken)

!

Zorg voor openheid over de gehanteerde
veiligheidssystemen.

!

De overheid moet ervoor zorgen dat de schakels in de keten
goed op elkaar aansluiten.
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Verantwoordelijkheid
“Over het voortraject heeft de consument niets te zeggen.”
“De overheid moet kaders scheppen voor veilige en diervriendelijke productie.”
“Je kunt veel meer verantwoordelijkheid bij consumenten leggen.”
“De eindschakel heeft de eindverantwoordelijkheid.”
“Het is de taak van de overheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de schakels
in de keten die voorafgaan aan de koop van de consument.”
Wie heeft welke verantwoordelijkheid, hoe kan hij daarop worden aangesproken en
wat hebben consumenten nodig om verantwoordelijkheid op zich te nemen?
Consumenteninformatie zou zich moeten richten op bereiding en hygiëne.
Consumenten hebben uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag,
mits ze voldoende geïnformeerd zijn over mogelijke (negatieve) consequenties van
bepaald gedrag. Een supermarkt of slager kan wel veilig vlees aanbieden, maar als
de consument na aankoop van vlees uitgebreid gaat winkelen, kan dat leiden tot
onveilig vlees. Er zou een testkit ontwikkeld kunnen worden waarmee consumenten
zelf de veiligheid van vlees kunnen vaststellen.
Figuur 3: Voorbeeld van toewijzing van verantwoordelijkheden

Overheid
Wet- en regelgeving, controle,

Voorlichting

---------------------Traceerbaarheid -----------------------

Bewaren

--------------------------Veiligheid----------------------------

Bereiden

------------------------Transparantie------------------------Voorlichting
consument
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Primaire

Bewerking

Supermarkt

Consument

producent

Maar ook de overheid heeft zijn verantwoordelijkheid. De overheid moet ervoor
zorgen dat de schakels in de keten goed op elkaar aansluiten en dat dit in Europees
verband goed wordt geregeld. Elke schakel in de keten zelf is verantwoordelijk voor
de veiligheid van zijn product of bewerking van het product.

Suggesties voor

!

Geef consumenten meer verantwoordelijkheid.

LNV

!

De overheid is richting consumenten verantwoordelijk voor
betrouwbare informatie over de schakels in de keten vóór
de aankoop.

Controle
“Resultaten van controles moet je meteen openbaar maken. Net als een
faillissement.”
“De slager of supermarkt moet wel kans krijgen op weerwoord. Het moet fatsoenlijk
blijven.”
“Het moet juridisch deugen, we moeten niet toe naar een inquisitiedemocratie”.
“Bij scholen en ziekenhuizen worden de (slechte) prestaties en wachtlijsten toch ook
openbaar gemaakt?”
“Als iemand er structureel een zooitje van maakt, moet de tent dicht!”
Dat controle belangrijk is, daar is iedereen het over eens. Maar resultaten openbaar
maken is weer heel iets anders. Waar moet bijvoorbeeld die informatie komen te
hangen? En kan dat wel op een voor consumenten begrijpelijke en voor de
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supermarkt aanvaardbare manier? Een poster bij de ingang van een supermarkt die
waarschuwt dat er besmet vlees is aangetroffen, nagelt alleen deze supermarkt aan
de schandpaal. Maar ook de eerdere schakels in de keten hebben een
verantwoordelijkheid en zijn mogelijk schuldig. De consument weet in zo’n geval wel
waar hij aan toe is en kan een bewuste keuze maken.
Wannéér ga je over tot bekendmaking? Als regels stelselmatig worden overschreden
is dat een goede sanctie, maar niet als er één of twee keer een Salmonellakip is
aangetroffen. De absolute betekenis van de bekendmaking kan erg groot zijn in
vergelijking met de omvang van het incident. Toch is de snelheid van publicatie
belangrijk. Als de Keuringsdienst van Waren pas na een half jaar publiceert, is het te
laat. Dan hebben consumenten de besmette kip al gegeten. Het motto: adequaat
controleren en snel communiceren, zowel richting de consument die zijn kippetje heeft
ingestuurd (en niet een half jaar later) als richting supermarkt en andere klanten.
Belangrijk is dat de bekendmaking effect blijft hebben. Elke winkel heeft wel eens een
probleem, dus op termijn hangt overal een plakkaat en kijkt niemand er meer naar.
Met alleen publicatie van misstanden kom je er niet. Het systeem moet zelf worden
verbeterd door onder andere in de hele keten goed te controleren en niet alleen in de
laatste fase. Dat doen ze bijvoorbeeld in Denemarken. Daar publiceren ze
controleresultaten van de gehele keten. Op die manier komen de fouten in het hele
veiligheidssysteem aan het licht en kan er worden ingegrepen.

Suggesties voor

!

LNV

Zorg dat de Keuringsdienst van Waren snel publiceert met
naam en toenaam.

!

Publiceer de controleresultaten van de gehele keten, niet
alleen die van de eindschakel.
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