consument
J. H. N. M.VAN LAANEN
De huidige discussie rond een nieuw
milieukeurmerk roept ook vragen op
over de betekenis die consumenten aan
keurmerk-voor-een-produktaszo'n
pect geven. Van Laanen zet de informatiewaarde van diverse certificatiesystemen naast elkaar en kijkt daarbij ook
naar ontwikkelingen binnen de EG.
Produktcertificatie als
cornmunicatiemiddel
Certificatie mag zich in een toenernende belangstelling verheugen. Door de invloed van
de kwaliteitszorgprojecten binnen de industrie is de belangstelling voor certificatie, als
toetsingsinstrument, toegenomen. Ookde rol
die certificatie in de zienswijze van de Europese Commissie kan spelen bij de harmonisatie van de interne markt zorgt voor extra belangstelling. Bij veel kwaliteitszorgprojecten
wordt het behalen van een certificaat als
doelstelling geformuleerd, als borging van de
kwaliteitsprojecten en als informatie naar afnemers. Het is een verklaring van een onafhankelijke derde, dat men aan vastgelegde
criteria voldoet. Hierdoor wordt binnen het
kwaliteitsbeleid het behalen van een certificaat soms gezien als een eindstation, het behalen van de kroon op het werk. Het begrip
eindstation is relatief, irnmers kenmerkend
voor certificatie is de continu'iteit bij de beoordeling. Het certificeren is geen momentbeoordeling, maar een permanent proces binnen de kwaliteitsborgings-activiteiten. Men
onderscheidt produkt-certificaten en systeem-certificaten.
Een systeerncertificaat IS een verklaring dat
een systeem, b.v. een produktieproces, een
ontwerpproces etc., beheerst verloopt. Het
doet een uitspraakover de borgingsprocessen
zelf. Zo'n certificaat is vooral van belana voor
de relaties tussen bedrijven onderling, het
maakt afspraken duidelijker en vervangt een
/ *groat deel van de ingangscontroles.
-Een produktcert~ficaat dokt een uitsoraak

doet/voldoen aan vooraf vastgelegde eisen.
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De uitspraakdat een produkt aan vastgelegde
eisen voldoet ontleent zijn betekenis echter
niet in de eerste plaats aan de lnspanningen
die er blnnen het kwaliteitsbeleid aan vooraf
gegaan zijn, maar vooral aan de waarde die
een afnerner van het betreffende produkt er
aan hecht. De wijze waarop zo'n communicatleboodschap bij de afnemer van dat produkt
overkomt is bepalend voor de mogelijkheden
en onmogelijkheden die het produktcertlficaat geeft in de relatie aanbieder-afnemer.
Een produktcertificaat geeft een toegevoegde
waarde aan een produkt: de garantie dat aan
bepaalde vastgelegde eisen voldaan wordt.
Deze toegevoegde waarde is afhankelijk van
het certificaat en van de produktgroep(en)
waar het gebruikt wordt. Hlerbij zijn twee elementen te onderscheiden: de emotionele
waarde dat "ook deskundigen het een goed
produkt vrnden" en de technische waarde dat
aan vastgestelde normen voldaan wordt.

De professionele markt
Het certificaat dient duidelijk te zijn over de
aspecten waar het betrekking op heeft en over
de hoogte van de eisen die aan een produkt
gesteld worden. De beoordeling of een produkt voldoet aan de eisen voor het certificaat
dient deskundig en objectief te geschieden.
Het certificatiemerk is het symbool dat aan
deze voorwaarden voldaan is.
Voor de relatie tussen professionele aanbieder en professionele afnemer houdt hierb~jde
betekenis van het certiflcaat op. Bij een verdere betrokkenheld van de afnemer bij het
produkt, bijvoorbeeld wensen ten aanzienvan
ontwerp, produktietechnieken, voorraadbeheer etc. is een systeemcertificaat een veel
beter hanteerbare borging van de afspraken.
Het zou lastig zijn als een vliegtuigvleugel bij
de levering aan de vliegtuigfabriek niet zou
oassen. Kenrnerkend voor de ~rofessionele

In Duitsland kent men nog een verdere beschermlng van deze garantie-functie. Naast
het begrip collectief merk, zoals bijvoorbeeld
DIN-gepruft, GS en TUV, kent men ook het
begrip "Gutezeichen". Hierbij staat het algemene begrip "kwaliteit", in relatie tot de
stand van de techniek en de marktverwachtingen, centraal. Het Giitezeichen dient om de
afnemer op neutrale en betrouwbare gronden
te informeren over de produkten die dit kwaliteitsniveau gereallseerd hebben.

"Gutezeichen sind Wort- oder Bildzeichen,
oder beides, die als Garantieausweis zur
Kennzeichnung von Waren oder Leistungen
Verwendungfinden, die bestimmte, an objektiven Mapstaben gemessene, nach der Verkehrsauffassung fur die Gute einer Ware oder
Leistung wesentlicheEigenschaften erfullen,
und deren Trager Gutegemeinschaften sind,
die im Rahmen der RAL-Gemeinschaftsarbeit
offentlich zugangliche Gutebedingungen
aufstellen und deren Erfullung uberwachten,
oder die auf gesetzliche Mapnahmen beruhen." (RAL, 1973)

velijk aanschaf plaatsvindt. Er is zelben of
nooit een directe invloed van de consument
bij ontwerp en produktie, of directe invloed
van de aanbieder op gebruik of afdanken van
het produkt. Een systeemcertificaat zou
slechts niet verwerkbare informatie bevatten:
het gaat de afnemer op het moment van aanschaffen voornamelijk om de door hem toegedachte kwaliteiten van het aangeboden produkt. Op welke wijze deze kwaliteit tot stand
is gekomen is op dat moment niet relevant.
Deze wijze van produktbeoordeling geldt overigens evenzeer voor de industriele afnemer
bij die produkten die niet tot zijn professionele
dagelijkse aanschaffingen behoren.
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Deze produktgerichte betekenis van een certificaat, als kwaliteitsoordeel, bestaat al lang.
Bij de start van het keurmerk "Goedgekeurd,
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen"
in 1926 heeft de deskundigheids-advisering
centraal gestaan. Deze produktcertificatie geniet wettelijke bescherming. Het "collectieve
merk" kent een aantal verplichtingen die bedoeld zijn om misbruikvan een collectief merk
tegen te gaan, zoals het vastleggen van het
regelement, het scheiden van de toekennende en de merkvoerende rechtspersoon,
het toezicht op gebruik en sancties bij misbruik. Verval van het merk kan ingeroepen
worden als hier niet aan voldaan wordt of als
het collectieve merk minder zekerheid gaat
geven dan voorheen.
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Sinds 1932 kent men in Duitsland al de bijzondere status van het begrip Giitezeichen
als een kwaliteitsverklaring. Sinds 1952 heeft
de RAL de huidige koepelfunctie voor Gutezeichen. De RAL-taken liggen, in vergelijking
met de Nederlandse situatie, ergens tussen
de taak van de Raad voor de Certificatie en de
taken van de certificatie-instellingen in. De
uitgangspunten hiervoor lagen al vast lang
voordat het begrip kwaliteitszorg zijn intrede
in de industrie gedaan heeft.
De invoering van de kwaliteitszorgbenadering
bij certificatiebeheer heeft er toe geleid dat
het certificeren zorgvuldiger kan plaatsvinden, waardoor er met meer zekerheidgewerkt
kan worden. De betekenis van een produktcertificaat is voor de consument niet veranderd.

Welke aspecten beoordeeld?
Het is in het belang van zowel de aanbieder
van produkten met een certificaat als van de
consument, dat het produktcertificaat zoveel
mogelijk die kwaliteitsaspecten omvat die
voor de afnemer van belang zijn en die hij als
leek niet zelf kan beoordelen. Alleen dan kan
een certiflcaat aan zijn waarborgfunctie zo
goed mogelijk voldoen.
Primair aspect bij ieder produkt is uiteraardde
functie-vervulling: doet het produkt datgene
waarvoor het aangeschaft is.
1
Direct aan een ontwerp gekoppeld -zijdde

ergonomic,

inlfomatie en gara@tiei.jt;bzs
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elementen zijn door de fabrikant te beheren.
Van belang bij aanschaf zijn verder nog de
prijs, de sociaal relevante factoren en de
esthetische aspecten. Deze worden in de
hoge mate door de markt bepaald. Schematische weergegeven geven deze aspecten een
produktprofiel waarop een vergelijking van
produkten kan worden gebaseerd (figuur 1).
Het belang van de verschillende vakken kan
tussen produktsoorten verschillen, maar in
het algemeen geldt, dat de aspecten In het
centrum het meest essent~eelzijn en het
moeilijkst te beoordelen zijn voor een produktvergelijking. De beoordeling van aspecten in de buitenste cirkel zijn sterk persoonsafhankelijk. Het geheel van de aspecten IS
voor een consument moeilijk te overzien, zo
hij al de mogelijkheid zou hebben om op de
onderdelen voldoende informatie bijeen te
krijgen. lnformatie over 61% onderdeel wordt
daarom gemakkelijk gegeneraliseerd tot een
algemene beoordeling. Certificaten die
slechts over BBn of over een beperkt aantal
aspecten van een produkt een uitspraakdoen
blijken door de consument toch vaak als een
algemeen oordeel over het produkt opgevat te
worden. Aan het KEMA-keur wordt door 70%
van de consumenten een bredere betekenis
toegekend dan alleen het aspect veiligheid
(Borger, 1982). Als het erg duidelijk is voor de
consument dat er slechts BBn aspect beoordeeld is, wordt zo'n produktcertificaat door de
consument nauwelijks gebruikt. Het Emailkeur is hiervan een voorbeeld.
Certificaten die over alle relevante asoecten
een uitspraak doen worden "totaal-keurmerken" genoemd. Deze vervullen naar de con, sum'ent-toe de rol van het deskundiae advies:

merk" is wellicht wat verwarrend omdat toch
niet alle produktaspecten meegewogen worden. De estetische en cosmetische aspecten
blijven bijvoorbeeld buiten de beoordeling.
Het totaalkeurmerk beperkt zich tot een oordeel over de objectief meetbare produktaspecten die uit het technisch ontwerp volgen:
de twee binnencirkels in figuur 1. Het spreekt
zich niet uit over de waarde van de verschillende produktalternatieven, die mogelijk zijn
om een bepaalde functievervulling te bereiken. Ter verduidelijking: het keurmerk van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
stelt we1 eisen aan sterkte, duurzaamheid,
vochtdoorlatendheid, gewicht, afmeting van
dekbedden maar beperkt de beoordeling van
de warmte-isolatie tot een uniforme indeling
in bepaalde warrnteklassen. Een algemene
minimumeis op dat onderdeel zou er toe leiden dat kopers zich in het heetst van de nacht
toch nog bekocht voelden. Voor het keurmerk
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en voor het nieuwe GOEDMERK
geldt, dat doordat alle direct uit het ontwerp
voortvloeiende produktaspecten beoordeeld
zijn, de consument een veel eenvoudiger en
hanteerbaarder produktafweging voorgeschoteld krijgt (figuur 2).
Bij een produktcertificaat dat slechts over eBn
aspect handelt wordt we1 de informatie over
66n van de afwegingsaspecten verbeterd,
maar het kan dan in de complexiteit van de
afweging die door de consument gemaakt
moet worden slechts een beperkte rol spelen.
Het certificaat dient in ieder geval duidelijkheid te schaffen naar de afnemer/consument
toe over de betekenis en de waarde ervan.
Over de verschillende produkten c.q. produktgroepen heen dient eenzelfde certificaat de-
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zelfde betekenis te hebben. Deze waarde, opgesteld volgens de regels voor certificatie i n
overleg met alle betrokkenen, is een gezamenlijke herkenbare boodschap van de produktaanbieders op de markt. De certificatieinstelling drent er zorg voor te dragen dat deze
betekenis voor de afnemer ook bewaarheid
wordt. lndien dit onjuist gebeurt is in principe
niet de produktaanbieder, maar de certificatie-instelling aanspreekbaar op het verstrekken van misleidende informatie.
.*
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lnformatieverwerking door d e
consument
De betekenis van een certificaat voor de consument komt vooral tot uitdrukking in aankoopsituaties waar een afweging tussen produkten met en zonder certifrcaat tot de
keuzemogelijkheden behoren. Daarnaast
speelt een certificaat ook een rol bij de bevestiging van het keuzeproces en bij de opbouw
van ervaringsgegevens,doch het belang hiervan is grotendeels weer terug te voeren tot
kennis en merkentrouw bij herhalingsaankopen.
Om de betekenis van een produktcertificaat
voor de consument goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om de keuzestrategieen, die consumenten kunnen volgen, nader te bekijken. Veel van de modellen die in de
literatuur terug te vinden zijn, zijn verder uitgewerkt naar de situaties waarin expliciete
afwegingen door consumenten gemaakt worden. lmmers dit zijn de modellen waarbij ook
gerichte informatie gegeven kan worden die
aansluit bij een gericht zoekgedrag. Het is tsbeschikkenend dat w v w a l w ~o Ml r &

etiket kan werken, een van de minst voorkomende rnformatievormen.
Hoe het keuzeproces bij de consument i n werkelijkheid verloopt, hangt vooral af van de capaciteit, betrokkenheid, tijdsdruk en afleiding
van de consument in de aankoopsituatie.
Dezefactoren verschillen tussen personen en
voor de produkten die men wil aanschaffen.
De hier volgende benadering is ontleend aan
Willenborg (1985). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het informatieverwerkingsgedrag en de toepassing van de verwerkte informatie in een keuzestrategie. .
Het informatieverwerkingsgedrag wordt onderscheiden in:
Systematische verwerking: gedetailleerde actieve verwerking van de beschikbare
rnformatie, kritisch evalueren en selectief gebruiken.
Autornatische verwerking: gebruik van
bestaande kennis en ervaring met de produkten uit de betreffende groep en de attributen
van de alternatieven. De kennis en ervaring is
al ge'integreerd en georganiseerd per produktalternatief aanwezig.
Heuristische verwerking: oppervlakkige
en globale bepaling van produkt- en informa.
tie-elementen.
De aldus verwerkte informatie w r d t gebruikt
in een keuzestrategie. Hierbij zijn te bnderscheiden:
Maximaliserend: het wegsn van de produkteigenschappen en daaruit sen persoonl'il ;
lijk maximum vaststellen.
Scheidand: keuze OD een su~eriebrb

Lexicografisch: eerst een selectie op de
belangrijkste eigenschap, vervolgens op de
tweede eigenschap enz totdat er nog maar
BBn alternatief over IS.
Sarnenvoegend: het stellen van grenswaarden aan produkteigenschappen en het
schrappen van produktalternatleven tot er
maar BBn acceptabel alternatief over is.
Referend: afgaand op globale indruk op,
bass van ervarlng of advres van derden,
keuze op grond van bijvoorbeld merkbekendheid en merkentrouw.
In figuur 3 wordt schematisch weergegeven
op welke wijze consumenten tot een keuzestrategie komen. In de praktijk zullen de verschillende vormen van informatieverwerking
en keuzestrategieen door elkaar gebruikt
worden, maar het model is geschikt om een
beeld te geven waar de informatie van een
certificaat bruikbaar is. De heuristische verwerking is het meest waarschijnlijk bij een
lage betrokkenheid van de consument (vaak
gekochte verbruiksgoederen) en wanneer de
consument niet in staat is, door het ontbreken
van tijd of kennis. om beschikbare informatie
systematisch te verwerken. Consumenten
maken in deze omstandigheden bij het bepalen van hun keuze dan ook vaak gebruik van
het advies van andere personen. De door anderen vergaarde en aangedragen informatie
wordt in de keuzestrategie toegepast. Een
produktcertificaat is een heel duidelijke vorm
van "door anderen vergaarde en aangedragen" informatie. Bij deze heuristische informatieverwerking is er een duidelijke rol voor
produktcertificatie. Een 'certificatiesysteem
dat zich richt op Ben aspect van een produkt
zal vooral gebruikt kunnen worden bij de lexicografische keuzestrategie, een totaal keurmerk vooral bij de referende en lexicografische en, in wat mindere mate, bij de
samenvoegende strategie behulpzaam zijn.
Een erkenning van deze functie van een produktcertificaat houdt in, dater naast de eisen
die vanuit kwaliteitsmanagement aan certificatie gesteld kunnen worden, ook zorgvuldig
omgegaan moet worden met de betekenis van
het certificaat voor de afnerner, om het begrip
certificatie niet te laten devalueren tot een
eenvoudig toetsingsinstrument voor een produktieproces.

Europese ontwikkelingen
Om tot een daadwerkelijke voltooiing van de
Europese markt te kornen staat de Europese
Cornrnissie een benadering voor ogen waarbij
de kwaliteitsbeheersing, zoals die steeds
, peer ingang vindt, een belangrijke rol speelt.
De bij deze kwaliteitsbeheersing horende

gelljk te trekken Deze benadermg IS wefg

nale wetgevmg op het gebied va
en gezondheld geen handelsbele
blijven bestaan. Er wordt voorgest
rla, dre gebrutkt werden voor de
oordellngen, te harmonlseren en
lnstelllngen te bevorderen. Deze onderh
afstemmmg IS een instrumentarum det wee
gebrulkt wordt voor twee verschillende terrel
nen.
het harmoniseren van de markttoelatings
procedures en
het harmomseren van de vr~jwdligekwah
teltsverklarlng c.q. certlf~catiesystemen.
De markttoelatinqsprocedures zijn gerlcht o
de primaire be&hermingsfuncties die de
overheid zichzelf als taak heeft gegeven: veiligheid, gezondheid en milieu. Hiertoe wordt
het systeem van het "CE-merk" opgezet. Produkten die aan de Europees vastgestelde
norm voldoen kunnen een gemeenschappelijk Europees merkteken voeren: het CE rnerk.
Ze mogen in principe niet in de lidstaten geweigerd worden. De nu nog bestaande certificatiesystemen in de lidstaten die deze
markttoelating regelen dienen vervangen te
worden door het CE-systeem:
"Het merkteken (n.b.: het CE-merk) moet uitsluitend worden voorbehouden voor het aangeven, voor controledoeleinden, van overeenstemming met richtlijnen die totaal van aard
zijn en derhalve alle nationale wetgeving met
betrekking tot het toepassingsgebieddaarvan
volledig vervangen.
(. . . . . . . .)
Het EG-meiktegen is dus het enige merkteken dat overeenstemrning kan aangeven met
communautaire richtlijnen die totaal van aard
zijn en die alle nationale voorschriften ter
zake vervangen. Dit betekent dat het EGmerkteken alle nationale merktekens vervangt die overeenstemming aangeven met
nationale voorschriften welke niet mogen
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Re betekemis wan het CE-merk en de wijze
waarop het CE-mark toegekend wordt kan per
prodwktgroep verschillen. Dit IS afhankelijk
van de mate waarin deoverheid zekerheld wll
h e k e n , c.q. w i l geven, dat aan de wettelcjke
eisen is voldaan. Voor bijvoorbeeld veiligheid
bij speelgoed dlent het CE-merk aangebracht
te worden door de fabrlkant of importeur zelf,
op basis van zcjn eigen gegevens. Deze gegevens kunnen voor controledoeleinden ingezlen worden door de opsporingsdiensten. Het
is dus oniuist om hierbii over "certificatie" te
soreken.-~iermeekomidus een eind aan de
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(GB), IVHA (NL), Qualit6 France (F), Quality
Control (B) en RAL (D). Naast het harmoniseren van de certificatie-criteria en het opzetten
van een systeem voor wederzijdse erkenning
is de doelstelling van CEPQUA ook het instandhouden van certificatie als communicatiemiddel naar de consument toe.
Door de op normalisatie en harmonisatie gerichte proceduresdie momenteel de aandacht
vragen wordt het communicatie-element we1
eens vergeten. De internationale normalisatie-benadering van certificatie gaat bijvoorbeeld voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders op de markt door voor
te schrijven dat alle betrokken groeperingen
in het bestuur van de certificatie-instellina

monisatie van de markt nagestreefd. Dit gebeurt door de certificatie-instellingen zelf, die
de criteria voor certificatieverlening gaan harmoniseren en onderlinge erkenningssyste-

de consument.

met het oog op de geleidelijke totstandkoming
van gemeenschappelijke certificatie- en keuringsstelsels."

betreffende de modules voor de verschillende
fasen van de conforrniteitsbeoordelingsprocedures die in de richtlijnen voor de technische
harmonisatie rnoeten worden gebruikt" (door
de Commissie ingediend).
IVHA, 1989. 'Jitgangs~untenen algemene eisen
voor verlening van het NVvH-keurrnerk, Keurmerkinstituut IVHA, D~~ H ~ ~ ~ ,
Kaufmann, I? J., 1989. "Is certificatie een nieuwe
vorm van rnerkprofilering?', lezing bij de conferentie "certificatie en kwaliteit", Institute for
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De EG heeft hiervoor een supranationale invan bet befrastructuur voor ogen, ,,itgaande
staan in de lidstatenvan certificatiesystemen,
die weer aangesloten kunnen zijn i n Europese netwerken ten aanzien van criteria-formulering (sectorcomit6s) en uitgaande van

