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1. Consumentisme - In het bijzonder in relatie tot de
consumptie van voedings- en genotmiddelen
M.T.G. Meulenberg *

1.1 Inleiding

Consumentisme is de maatschappelijke beweging die opkomt voor de
belangen en rechten van consumenten in de samenleving. Het kanspontaan optreden, indien zich duidelijke misstanden voordoen in de produktie en afzet van goederen en diensten. Inwesterse landen daarentegen is
het consumentisme uitgegroeid tot eensystematische activiteit vanconsumentenorganisaties en van andere belangenorganisaties, die bij het consumentengedrag betrokken zijn. Een Amerikaanse studie definieert consumentisme ('Consumentism'l als: '...policies and activities designed to
protect consumer rights as they are involved in an exchange relationship
with any type of organization.' (Engel, Blackwell en Miniard 1986). Een
van de belangrijkste manieren waarop het consumentisme zijn doelstelling tracht waar te maken, is door het beïnvloeden van het overheidsbeleid. Mede door toedoen van het consumentisme heeft de overheid in de
meeste westerse landen expliciet haar verantwoordelijkheid ten opzichte
van consumenten erkend, zoals door de erkenning van de grondrechten
van de consument in 1975 door de EEG(Broekman, 1982).
Het verbruik van voedings- en genotmiddelen isvoor het consumentisme
een belangrijk aandachtsveld. Dit hangt onder meer samen met het feit
dat voedingsmiddelen primaire behoeften bevredigen. Het belangrijke
aandeel van voedings- en genotmiddelen in de totale consumptieve
bestedingen rechtvaardigt evenzeer de grote aandacht van het consumentisme voor deze produkten. Hoewel het aandeel van voedings- en
genotmiddelen in de totale consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen daalt, bedraagt het in nederland anno 1987 nog steeds 18%.
Daarnaast is door de groeiende betekenis van bewerking, verpakking en
conditionering van voedings- en genotmiddelen het werkterrein van het
consumentisme in deze sector verruimd.

1.2Geschiedenis van het
consumentisme

Consumentisme als spontane volksbeweging in reactie op maatschappelijke misstanden is incidenteel in veel landen aan de orde geweest. Box
(1982) wijst in dit verband op volksoproeren die zich in het verleden hebben voorgedaan alsreactie op hoge voedselprijzen.
In de 19e eeuw werd de voedingsmiddelenindustrie van betekenis en
deden zichop gezette tijden consumentenproblemen voor alsgevolg van
de lage kwaliteit en van de betrouwbaarheid van voedingsmiddelen. De
behoefte groeide om in het belang van de volksgezondheid en van de
eerlijkheid in de handel aan de kwaliteit vanvoedingsmiddelen minimumeisen te stellen.Zo werd in I860 in het Verenigd Koninkrijk de
'Adulteration of Foods Act' aangenomen, die in 1872 werd uitgebouwd
tot de 'Adulteration of Food, Drink and DrugsAct'. Burnett (1968, p. 259)
merkt hierover op: The most important legal changes in the new Act
were that it now became an offence to sell a mixture containing engredients for the purpose of adding weight of bulk (for example, chicory in
coffee) unless itscomposition was declared to the purchaser, and that the
saleof adulterated drugs now became punishable.'

*Prof.dr.irM.T.G.Meulenberg.
VakgroepMarktkundeen
Marktonderzoek, Landbouwuniversiteit
Wageningen.

Naast verbruikerscoöperaties en spontane bewegingen gericht op een
betere behartiging van consumentenbelangen, onder meer door wetgeving, kwam rond de eeuwwisseling het georganiseerd consumentisme
van de grond: in 1898 werd in de Verenigde Staten de 'National
Consumers' League' opgericht (Herrmann, 1974). De meeste
Westeuropeselanden volgden pasna de tweede Wereldoorlog. Zo kwam
de Nederlandse Consumentenbond in 1953 als eerste algemene
Nederlandse consumentenorganisatie tot stand. Als georganiseerde
beweging gericht op de belangenbehartiging van de consument is het
consumentisme vooral sindsde tweede wereldoorlog van betekenis.
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De bewustwording van de
milieuproblematiek bij de
consument groeit. Illustratief
daarvoor isdeze publicatie in
de Consumentengids, het
maandblad voor de
Consumentenbond

Bond start actie
"MilieuMelder"

l

H « milieu lift tegenwoordig op ieders Itppen. Vollem velen moet
het roer radicaal om, en dot trefi ons oneobogse gedrag als burger
en consument Moor wot vindt de consument er zerf von? Zijn mening
is nog nauwelijks gehoord.
Door wit de Consumentenbond wat aan doen. In de tweede week
van januari, om precies te zijn von 8 t/m 12 januari, openen WIJ onze
speciale ocuetelefoon om uw meldingen, klachten, suggesties en tips
op milieugebied te verzamelen, bel ons dan: f070) 8 0 9 0 0 1 !

AU we de fabrikanten mogen geloven,
komenertegenwoordig alken nog maar
schoneProduktenopdemarkt.Tervoorbereiding vandeactiedieopstapel staat,
zijn wij de winkela ingegaan en hebben
reclamekreten verzameld Hiervolgen in
vogelvlucht een paar fraaie staaltjes.
• De "rmüeuvriendeluke" kunstatoframen van Plua Plan gaaner prat op"zonder cadmium" te zun vervaardigd. Maar
over het materiaal van de ramen (veelal
het muieuichadeujke PVC) rept de advertentie met geen woord.
Erbestaataieenschonevervangervan
PVC PPC Gamma adverteert met een
binnenhuisnoienng vanditmilieuvriendelijker materiaal. Maar in een andere
Gamma-advertentie vonden we nog diverse buuen en golfplaten van PVC
« De keten van elektrospeciaalzaken
Megapool "komt in actie voor de ozonlaag". Zo pnjsi Megapool een diepvrieskistvan Nordland aan met "50* minder
CFK's" De kist i» "getest en aanbevolen", waarbij een conclusie staat afgebeeld die «k twee druppels water lijkt
op die uit de Consumentengids. In onze
laatste test van diepvneikisten (in juni
1967) kwam het merk Nordland echter
helemaal niet voor.
; • De wasmiddel/abrikanten poseren tegenwoordig als aanvoerders in de strijd
voor een schoner milieu. Na hun jarenlangeverzetzijnnu tochveel fosfaathoudende poeders vervangen door fosfaat' loze vloeibare middelen, die worden geleverd in een kunststof verpakking Dit
leverdede fabrikanteneennieuwe storm
van kntiek op Daarop kwamen tij met
hetnavulpak. "Minderafval vooreen bej termilieu"heet hetnu bijvloeibarePersil,maar hetlege navulpak (van geplastificeerd karton) kan niet bij het oud papier
Wasmiddelen bevatten ook steeds

minder. Neem Senzo Sensitive. Dit is
tegenwoordig met alleen fosfaatloos en
sulfaatloos, maar bevat ook geen NTA,
geen EDTA. geen optisch wit en geen
chloor- en bonumverbindingen Bovendienzijnvolgensde fabrikant de ingrediënten niet op dieren uitgetest Maker
Senzora spreekt al van "het enige wasmiddel waar niets in zit"
• De ozorùaagaantaslende CFK s zun
gelukkig grotendeels uit spuitbussen
verdwenen. Haar om nu te spreken van
miheuvriendeüjk drijfgas", zoals de
schuimen van Sista en Formido doen,
dat gaat ons te ver, evenals de kreet "ozonvriendelijk" Sommige vervangende
drufgassen kennen ook milieubezwaren.
• Heel schoon ma vandaag de dag ook
auto's en benzine, althans ais we de reclame moeten geloven. Zeker, de "schone"autometgeregelde katalysatoriseen
belangrijke stap vooruit,maartoch büjft
hijeen vervuiler van formaat
De met bloemen versierde en door
loofrijke bomen zoevende Volkswagen,
de "clean machine" van Seat ("uit het
beteremilieu"),de"schone" Kadett("asbest- en cadmiumvry") en de al even
'schone" Peugeot, het nieuwe "groene"
jasjevan BP,en hel müieuboekje van de

Bovag-Rai: allemaal nogal overdreven.
• Erisnogveel meer Zoalsde "groene"
batten) (zonder kwik, maar met cadmium), Melittas bruine filterzakjes van
"natuurpapier", de Cum Laude Tafel
aardappel die een "belangrijke bijdrage
levert aan het terugdringen van het gebruik van chemische grondontsmetUngsmiddettn ten een milieuvriendelijke verpakking)", de "groene pul" op
een giftige insektendoder, de fles van
Spa ("geen PVC", wel Pet) die niet meedoet aan het Pet-inzamelsysteem
Schoon of schijnheilig?

Bljdrag*
of g o e d k o o p s u c c e s !
"Het milieu verkoopt lekker" "De zorg
,voor het milieu was vroeger een droeve
plicht Nukunjeerleukgeld meeverdienen". Kritiek van de Consumentenbond? Nee, een recent citaat uit een gezaghebbend blad. En bij wijze van uit
zondering een citaatvaneen woordvoerder van een ibattenjenifabrtkant "Het
uitbuiten van milieuaspecten en de
groene golf bn consumentenprodukten
iseengoedkoop succes. Echter,een reële
positieve bijdrageleverenaan de milieuproblemen, dat is we) een andere zaak"
De Consumentenbond vindt dat we
metshebben aangoedkope kreten,maar
dat er concrete verbeteringen moeten
komen.Hetu tewaarderendat fabrikanten en leveranciers werken aan minder
chloorhoudende wegwerpverpakkingen, minderCFK'sen anderestoffen die
de ozonlaag aantasten, minder energieverslindende Produkten, minder giftige
enmoeilijk tehergebruiken afvalstoffen,
enzovoort.
Dat daar een groen vlaggetje aan
hangt is met erg, maar ook met zinvolIn het algemeen vinden w« dat roet op
Produkten moet staan wat er niet inzit
(sonder fosfaat, zonder sulfaat, zonder
CFK's, zonder kieurstofTen. bevat geen
PVC), maar water wél inzit. Daarbu kan
voor de gebruiker heldere informatie
over de milieu-effecten van het produkt
en zijn verpakking van belang zun.

HETENIGEVUASMIDOa
WAARNETSIMZIT

f-i-

L.«All

Het grote aandeel vanvoeding in de totale consumptieve bestedingen en
het belang van de voeding voor de volksgezondheid bevorderen dat het
consumentisme zich in het begin van deze eeuw vaak met voedings- en
genotmiddelen bezig hield. Het tot stand komen van levensmiddelenwetgeving werd gestimuleerd. Na het bekend worden van aanzienlijke misstanden in de slachterijen en in de vleeswarenindustrie werd in 1906 in
de Verenigde Staten de Pure Food and Drug Act' aangenomen. In
Nederland werden in 1919 de Warenwet en de Vleeskeuringenwet aangenomen; het verbod op gedwongen winkelnering in Nederland dateert
uit 1907 (Box, 1982). Naast wetgeving direct gericht op consumentenbescherming is in veel westerse landen wetgeving tot stand gekomen die
indirect de belangen van consumenten dient. Zo heeft de Nederlandse
regering op basis van de Ondernemersovereenkomstenwet uit 1935 sinds 1956 op basisvan de Wet Economische Mededinging -de mogelijkheid om ondernemersovereenkomsten onverbindend te verklaren,indien
deze in strijd zijnmet het algemeen belang (Ham. 1988).
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Vanaf de opkomst van het consumentisme isde vraag aan de orde of het
consumentenbelang in de markt v oral zal moeten worden behartigd
door beschermende wetgeving dan wel door zelfregulering van ondernemingen en goed doordachte consumentenbeslissingen. Burnett (1968, p.
256) geeft de volgende beschrijving van een uit 1852 daterende discussie over dit onderwerp in het Verenigd Koninkrijk: There were many still
like Viscount Goderich who looked in the first place to voluntary reform
by traders and an extension of co-operative retail of food, while at the
other extreme Hassall was demanding the creation of a Central Board of
public anallysts, with imprisinment and public exposure asthe penalty for
adulterators'.
Het consumentisme kreeg in de dertiger jaren, in het bijzonder in de
Verenigde Staten, meer betekenis als gevolg van de econiomische crisis
en de daarmee samengaande vermindering in koopkracht. Ook werden
de consumenten in toenemende mate met nieuwe produkten geconfronteerd. Agressieve verkoopmethoden stimuleerden de aankoop van deze
produkten. Mede op grond van deze ontwikkelingen raakt het consumentisme meer betrokken bij consumentenvoorlichting gericht op een
efficiënte besteding van het beschikbare inkomen. In 1936 werd in de
sttat New York de Consumers Union opgericht, die zich met name richtte
op vergelijkend warenonderzoek en die de onderzoekresultaten via
Consumer Reports verspreidde: 'Consumers Union, chartered in 1936 by
the State of New York to provide information and counsel on consumer
goods and services, was perhaps the only new reform movement of the
thirties to survive the Great Depression ...'(Warne, 1974, p. 161). Veel
westerse landen volgden dit voorbeeld en richtten ook organisaties op
die door middel van vergelijkend warenonderzoek informatie beschikbaar
stelden. In Frankrijk gebeurde dit in 1951 en in België en in het Verenigd
Koninkrijk in 1957 (Biervert, e.a., 1977, p. 79;zieook (Lau, 1982)).
Het consumentisme is na de tweede wereldoorlog uitgegroeid tot een
maatschappelijk verschijnsel dat door bedrijfsleven en overheid zeer serieus wordt genomen. In de Verenigde Staten wordt deze ontwikkeling
van het consumentisme gemarkeerd door het verschijnen van een aantal
geruchtmakende publicaties. Zo publiceerde Packard in 1957 The
Hidden Persuaders', waarin werd betoogd dat consumenten onbewust
door reclame worden gemanipuleerd (Packard, 1962). RachelCarson
(1962) publiceerde in 1962 het boek 'Silent Spring', waarin de gevaren
van het onoordeelkundig gebruik van insecticiden werden belicht. In
'Unsafe at any Speed'van Ralph Nader werd de gebrekkige veiligheid van
Amerikaanse auto's aan de kaak gesteld (Nader, 1965). De moderne westerse welvaartsmaatschappij bleek zijn eigen consumenten- en consumptieproblemen te hebben. De tijd werd rijp voor permanente belangenbehartiging van de consument als koper en verbruiker van goederen en
diensten.
In 1962 formuleerde President Kennedy in een rede voor het Huis van
Afgevaardigden een aantal rechten van de consument die sindsdien als
de grondrechten van de consument worden aangeduid:'..the right tosafety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard
(redress)' (zievoorbeeld: Engel, Blackwell en Miniard, 1986). De Europese
Economische Gemeenschap heeft in haar eerste consumentenprogramma uit 1975 overeenkomstige grondrechten geformuleerd: '1 Recht
op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid; 2 Recht op bescherming van zijn economische belangen; 3 Recht op schadevergoeding; 4
Recht op voorlichting en vorming; 5 Recht op vertegenwoordiging (recht
om teworden gehoord)' (ziebijvoorbeeld Broekman, 1982).
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De consumentenproblemen van onze welvaartsmaatschappij zijn niet
meer deelementaire vraagstukken waarmee consumentistenzichrond de
eeuwwisseling bezig hielden. Voedselschandalen doen zich thans nog
slechts incidenteel voor. De problemen van tegenwoordig liggen veeleer
in de omstandigheden dat consumenten regelmatig de mogelijheid hebben-dan wei genoodzaakt zijn-tot het maken van nieuwe keuzes waarvan zij degevolgen slechts in beperkte mate kunnen overzien.
De volgende maatschappelijke ontwikkelingen lijken ons van grote betekenisvoor deze consumentenproblematiek:
- dewesterse consument heeft eenaanzienljjkvrij besteedbaar inkomen;
- dewaarden en normen in dewestersesamenleving wijzigen:
- gezondheid en natuurlijkheid worden hoger gewaardeerd;
- het 'genieten',ook vaneten endrinken, wordt positiever beleefd;
- doelmatigheid en gemak zijnvoor veel consumenten belangrijk;
- de bewustwording van de milieuproblematiek groeit;
- hetwelzijn van de dieren krijgt meer aandacht;
- het marktaanbodvan produkten en diensten groeit alsgevolg van:
- nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap;
- meer aandacht van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling;
- meer concurrentie op basisvan produktkwaliteit;
- meer internationale handel in landbouwprodukten en voedingsmiddelen;
- een detailhandel gericht op vernieuwing en verbijzondering van produkten;
- markten worden gekenmerkt door minder aanbieders en meer gedifferentieerde produkten alsgevolgvan:
- verdere concentratie invoedingsmiddelenindustrie en-detailhandel;
- eenmeer doordacht marktbeleid van ondernemingen.
Binnen het kader van deze ontwikkelingen tracht het consumentisme
thans de belangen van de consument te behartigen.
1.3 Hetfunctioneren van het
consumentisme in de
samenleving

1.3.1 Doelstellingen van het
consumentisme

De wijze waarop het consumentisme in de samenleving functioneert is
veelzijdig. In beginsel kan men in het functioneren van iedere consumentistische organisatie/ beweging devolgende elementen onderscheiden:
- de doelstellingen waarop zijzich richt;
- de omgeving waarin zij har doelstellingen tracht terealiseren;
- de beleidsinstrumenten waarover zij beschikt;
- de organisatievorm waarbinnen zij opereert;
- het beleidwaarmee zij haar doelstellingen wil bereiken.
Deze punten komen achtereenvolgens aan deorde.
Dealgemene doelstellingen van het consumentisme zijn:
- Het versterken van de marktmacht van de consument.

Consumenten moetendoorhunfunctioneren indemarktinstaatzijnom
uit h u n inkomen een zo hoogmogelijke 'value for money' te realiseren.
- Het bevorderen van optimale consumptie zowel door het individu als

door de samenleving alscollectief. Consumptie moet niet alleen bijdragen
aan een optimale zelfontplooiing maar mag ook de samenleving niet op
een onverantwoorde manier belasten. Het laatste heeft zowel betrekking
op een onverantwoorde belasting van het milieu als van andere consumenten, zoals consumenten in ontwikkelingslanden en/of toekomstige
generaties van consumenten (zie voor een discussie dienaangaande bijvoorbeeld: Nederlandse Gezinsraad, 1978; Meyer-Abichen Birnbacher,
1979). Van Raay onderscheidt een viertal stromingen in het consumentisme die van betekenis zijn voor de uitwerking van de genoemde alge216
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mené doelstellingen in concrete doelstellingen voor het te voeren beleid:
'1 Het liberale consumentisme. In deze opvatting dient de kennis en vaardigheid van de consument te worden versterkt om de consument een
betere marktpartij te laten worden ...; 2 Het kritische consumentisme is
meer structureel van aard. Het gaat ervan uit dat men de consumptie als
systeem ter discussie dient te stellen;...; 3 Het verantwoordelijke consumentisme plaatst het consumentisme in een breder kader van sociale verantwoordelijkheid
; 4 Het radicale consumentisme beschouwt het
consumentisme als symptoombestrijding, aangezien de zwakke positie
van de consument het gevolg isvan een onrechtvaardig maatschappijsysteem.' |Van Raay, 1974;Wierenga enVan Raay, 1988).
In hun concrete beleid werken consumentistische organisaties met afgeleiden van de genoemde twee algemene doelstellingen, zoals bijvoorbeeld:
- een optimaal koopgedrag, binnen welke doelstelling in het concreet
beleid weer verdereverbijzonderingen worden doorgevoerd.
Schema 1 geeft meer specifieke consumentistische doelstellingen met
betrekking tot de wijze waarop consumenten in verschillende fasen van
het koopproces op marketinginstrumenten zouden moeten reageren.
Dergelijke concrete doelstellingen ten aanzien van het consumentengedrag zijn situatie- en tijdgebonden. Zo besteden de consumentenorganisaties thans in het licht van de tegenwoordige ontwikkelingen meer aandacht aan milieubewust consumeren.
- Optimaal bewaren, bereiden enverbruiken van produkten
Optimaal bewaren, bereiden en verbruiken van produkten zijn bij voedingsmiddelen van groot belang voor de kwaliteit van de consumptie.
Het bewerkstelligen van dergelijk gedrag bij consumenten wordt door
het consumentisme op diverse manieren nagestreefd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de publicaties van de Consumentenbond: 'Eten van
alledag', 'Eten met gemak'en 'Gezond koelen envriezen'.
- Milieuvriendelijk consumeren
De algemene consumentistische doelstelling van 'maatschappelijk verantwoorde consumptie' omvat als verbijzondering het milieubewust consumeren. Er is reeds opgemerkt dat de tegenwoordige milieuproblematiek
Schema 1
Mogelijkedoelstellingen van
hetconsumentisme met
betrekking totde wijze waarop
consumentenvan voedings- en
genotmiddelen in verschillende
f a s e n v a n het koopproces o p

marketinginstrumenten zouden
moeten reageren

Marketinginstrument
Beoogd
consumentengedrag

Produkt

Prijs

Reclame

Distributie

Gemotiveerd

gezonde

voeding

goedkoop
inkopen

objectieve
informatie

goede

zijnvoor:

Actiefzoeken
produfct
naarwezenlijke: 'Benefits'
Evaluatieve
criteria

vezefrijk
voedselis
gezond

prijsinformatie
verschillen
Valuefor
Mone/

service
serviceverschilfen

isinfo
verpakking
betrouwbaar, milieuvriendelijk?
relevant?
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•

Schema 2
Voorbeelden van
consumentistische
doelstellingen gerichtop een
'consument-vriendelijk' beleid
van ondernemingen. De
voorbeelden zijn verbijzonderd
naar marketinginstrument en
naar element van
het koopproces

Elementen van het koopproces
Behoeften

Informatie

Koop

Doelstelling
ten aanzien van
Produktbeleid

produktie van
duidelijke info
'gezonde', milieu- op verpakking
vriendelijke
Produkten

Prijsbeleid

geenprijsals
kwaliteitsindex

doorzichtige
prijsstelling /prijs
per standaard
eenheid)

Reclamebeleid

geen 'ongezonde'consumptie stimuleren

niet misleiden

Distributiebeleid bereikbaarheid

geen ondoorzichtige
kortingen

consumentvriendelijke
tijden plaats
van aankoop

een hogere prioriteit stelt aan het bewerkstelligen van milieubewust consumeren.
Een voorbeeld van activiteiten op dit gebied is de recente publicatie van
de Consumentenbond 'Leven zonder gif, die een algemeen overzicht
geeft van mogelijke bedreigingen van giftige stoffen en van andere
milieubedreigingen.
Andere wegen waarlangs het consumentisme de algemene milieu-doelstelling verbijzondert zijn het streven naar milieuvriendelijke verpakkingen
en het stimuleren van produkten die weinig energie verbruiken.
- Consument-vriendelijk gedrag van producent en handel
De doelstelling van het consumentisme kan ook nader worden verbijzonderd in de richting van producent en handel. Zo kan men ernaar streven
om bijproducent en handel een 'consument-vriendelijk' beleid te bewerkstelligen. Schema 2 geeft hiervan eenaantal voorbeelden.
- Maximale betrokkenheid van de overheid bij consumenten- en consumptievraagstukken
Het consumentisme tracht het overheidsbeleid zodanig te beïnvloeden
dat maximale aandacht wordt besteed aan de belangen van de consument. Dit leidt in de praktijk tot specifieke doelstellingen, zoals het stimuleren van subsidies, regelgeving en acties van de overheid te behoeve
vanconsumentistische vraagstukken/activiteiten, zoals:
- het subsidiëren van onderzoek door de overheid (Stichting
Wetenschappelijk onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA);
StichtingVergelijkend Warenonderzoek);
- het stimuleren van regelgeving ten behoeve van veilige consumptie
(Warenwet), of van een doorzichtige markt (Wet Economische
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Mededinging, Wet Misleidende Reclame);
- het stimuleren van overheidsactiviteiten gericht op het bewerkstelligen
van een bepaald consumentengedrag, zoals op het gebied van consumentenonderwijs en consumentenvoorlichting.
Erkenning van de grondrechten van de consument houdt in dat de overheid altijd bereid zal zijn om aan consumentenproblemen aandacht te
besteden.
De algemene betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij consumentenvraagstukken komt ook tot uitdrukking in de 'Nota Consument en
Consumptie -terreinverkenning', die in 1979 aan deTweede Kamer werd
aangeboden.
De magnetronoven pastin het
kader van doelmatigheid en
gemak, dat voor veel
consumenten belangrijk is
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In deze nota wordt immers het hoofddoel van het consumptiebeleid van
de overheid omschreven als: 'Het verbeteren van de mogelijkheid om
door middel van consumptie behoeften te bevredigen.' |Nota, 19781979; Broekman, 1982).
Het consumentisme vindt derhalve bij de overheid in beginsel een gewillig gehoor voor zijn problemen. Het verslag 'Overheidsbeleid consumentenaangelegenheden 1987 - 1988' geeft een beeld van de overheidsactiviteiten op dit gebied |Ministerievan Economische Zaken, 1988).
1.3.2 Deomgeving van het
consumentisme

De omgeving van het consumentisme zou men kunnen omschrijven als
de omstandigheden en personen/instanties, die geen deel uitmaken van
de betreffende consumentistische organisatie/beweging, maar wel relevant zijn voor de resultaten van het consumentistisch beleid. Men zou
deze omgeving kunnen onderscheiden in een algemene omgeving en
een taakomgeving.
De algemene omgeving omvat de sociale, economische, politieke en
technologische ontwikkelingen in de samenleving, die voor de consu219
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menten nieuwe mogelijkheden oproepen. Men denke bijvoorbeeld aan:
- ontwikkelingen in de technologische omgeving, zoalsde betekenis van
de biotechnologie voor voedingsmiddelen (zie bijvoorbeeld Beek en
Keuning, 1987; Longworth,J.W., 1987);
- ontwikkelingen in de natuurlijke omgeving, zoals de milieuverontreiniging en de gevolgen voor de consumptie en verpakking van voedingsmiddelen;
- de ontwikkelingen in de politieke omgeving als gevolg van de voltooiing van de interne EG-marktin 1992 (zie bijvoorbeeld DeVries, 1988).
De taakomgeving van een consumenüstische organisatie/beweging
wordt gevormd door de specifieke omstandigheden, personen en instanties die voor het realiseren van een concreet doel van belang zijn.
Elementen van detaakomgeving zijn:
- de consumenten, waarvan men de belangen wil behartigen en/of
waarbij men een bepaald gedragspatroon wil bewerkstelligen, zoals
'geen consumptie van voedingsmiddelen, die de gezondheid kunnen
bedreigen;
- de ondernemingen, waarbij' men een consument-vriendelijk beleid wil
bewerkstelligen, zoals het 'het verschaffen van relevante en doorzichtige produktinformatie';
- de overheid, waarvan men het beleid ten gunste van de consumenten
tracht te beïnvloeden;
- collega-organisaties, die dezelfde concrete doelen nastreven, zij het
soms vanuit een andere algemene doelstelling, zoals milieu- organisaties.
Tot de taakomgeving van een consumentistische organisatie behoren ook
personen en instanties die een consumentistische organisatie hebben
opgezet, c.q. ondersteunen. Deze hebben bepaalde wensen enverwachtingen ten aanzien van het beleid van de betreffende consumentistische
organisatie.
Sommige consumentistische bewegingen, met name spontane bewegingen, hebben een specifieke taakomgeving. Zo richt zich een spontane
volksbeweging, die voorkomt uit ernstigevoedseltekorten, meestal op de
overheid. Andere consumentistische organisaties/ bewegingen, zoals de
Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt, hebben een ruime
taakomgeving. Zij richten zich op een grote diversiteit van
Consumentenvraagstukken.
1.3.3 De Instrumenten van het
De instrumenten, waarmee het consumentisme zijn doelstellingen tracht
consumentisme
te realiseren,zijnveelzijdig:
- onderzoek van goederen/diensten en van het marktgedrag van consument en ondernemingen;
- voorlichting aan consumenten, overheid en ondernemingen;
- onderwijs aan consumenten;
- beïnvloeding van beleidsmakers door middel van advies, voorlichting
en lobby's;
- consumentenacties gericht op produkten, ondernemingen of overheid;
- procedures en regelingen ten aanzien van consumentenklachten/
geschillen.
De keuze van beleidsinstrumenten is uiteraard afhankelijk van hun
beschikbaarheid en hun toepasbaarheid. Meestal is een aantal verschillende instrumenten geschikt om een bepaald consumentistisch doel te
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Schema 3
De relatieve geschiktheid van
bepaalde beleidsintrumenten
van het consumentisme in
relatie tot bepaalde
doelgroepen

Doelgroepen
Beleidsinstrumenten
Onderwijs

Consument

Onderneming

Overheid
0

++

+

Voorlichting
Onderzoek
Overleg/Advies/
Lobby/Samenwerking

+

++

Acties

+

+

Klachtenprocedures
++=relatiefzeerbelangrijk;+=relatief
belangrijk;0=nietrelevant.

++

++

0

++

+

Algemeen consumentenonderwijs is thans nog van beperkte betekenis.
Voorlichting aan consumentenonderwijs is thans nog van beperkte
betekenis.
3
De relatieve betekenis van acties als instrument van consumentistischbeleidissterkafhankelijkvan het beleidsonderwerp.
Klachtenprocedures kunnen rechtstreeks gericht zijn op de overheid, als verschaffer van goederen en diensten. Daarnaast draagt de
overheid door het ontwikkelen van eenjuridisch kader endoor financiële ondersteuning bij aan een effectieve klachtenbehandeling in de
relatie tussenproducent en consument.

bereiken. Vaak zal een combinatie van instrumenten worden ingezet.
Bepaalde instrumenten lenen zich beter voor het bewerken van bepaalde
doelgroepen.
Enige hypothesen dienaangaande zijn in schema 3 weergegeven. Deze
hypothesen lijken globaal bezien in overeenstemming met de wijze
waarop het consumentisme in Nederland opereert.
1.3.4 Deorganisatie van het
consumentisme

Consumentisme isop uiteenlopende wijze georganiseerd. De organisatievorm staatvaak inwisselwerking met de doelstelling.
In deze paragraaf zal een aantal consumentistische organisaties de revue
passeren.Zijzullen tevens aan de hand van eenaantal verschillende criteria worden ingedeeld om de onderlinge verschillen beter te kunnen
belichten. De feitelijke informatie over deze organisaties wordt bij de eerste indeling gegeven (zievoor meer feitelijke informatie over Nederlandse
consumentistische organisaties, bijvoorbeeld: Deel V. Consumentisme en
het beleid van de consumentenorganisaties uit Beukenkamp, e.a., 1982;
en de paragrafen 9.3 en 9.4 uitWierenga enVan Raay, 1988).
- 'Spontane/informele' beweging tegenover 'formele' organisatie
Consumentisme manifesteert zich in de samenleving niet alleen in formele organisaties, zoals de Consumentenbond, maar ook in de vorm van
spontane bewegingen en acties. Voor een continue en systematische
behartiging van consumentenbelangen iseen formele organisatie onontbeerlijk.
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Spontane/informele consumentenbewegingen zijnvaak op actuelevraagstukken gericht en hebben een tijdelijk karakter. Zij zijn vaak reakties op in de ogen van de actievoerders -acute maatschappelijke vraagstukken of
misstanden. Een reeds genoemd voorbeeld zijn volksbewegingen als
gevolg van voedseltekorten, die thans nog wel voorkomen in landen met
een laag welvaartspeil en een gebrekkige economische structuur. Andere
voorbeelden zijn de boycot van produkten uit landen met een verwerpelijk geacht politiek regime, of de boycotvan milieubelastende consumptiegoederen en/of verpakkingen.
Nederland kent onder meer de volgende formele consumentenorganisaties.
De Consumentenbond, opgericht in 1953, is de grootste Nederlandse
consumentenvereniging met ca. 550.000 leden in 1989. Vanuit haar
brede doelstelling is zij zowel gericht op een grotere marktmacht van
consumenten als op een maatschappelijk verantwoorde consumptie. De
Consumentenbond verricht onderzoek naar produkten/ diensten en
markten.Voorlichting wordt aan consumenten verstrekt door middel van
de Consumentengids, een maandblad waarin onder meer resultaten van
vergelijkend warenonderzoek zijn opgenomen. De Consumentenbond is
door haar doelstelling en omvang een belangrijke overlegpartner van
overheid en bedrijfsleven in consumentenvraagstukken. Zij doet dit onder
meer in de Commissie Consumentenaangelegenheden van de Sociaal
Economische Raad, een overlegorgaan van consumenten, werkgevers,
werknemers en onafhankelijke deskundigen. Dezecommissie adviseert de
overheid op het gebied van het consumentenbeleid en kan ook op eigen
initiatief over consumentenvraagstukken adviseren. Voor wat betreft voedings- en genotmiddelen moet ook de vertegenwoordiging van de
Consumentenbond indeAdviescommissie Warenwet worden genoemd.
Het Konsumenten Kontakt is in Nederland naast de Consumentenbond
een belangrijke organisatie die consumentenbelangen in het algemeen
tracht te behartigen. Het wordt gedragen door de vakcentrales FNV en
CNV, door de Vara, door de Nederlandse Gezinsraad en de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen. De consumenten die door deze organisatiesworden gerepresenteerd genieten uiteraard de speciale aandacht van
het Konsumenten Kontakt. Evenals de Consumentenbond is ook het
Konsumenten Kontakt voor bedrijfsleven en overheid een belangrijke
overlegpartner in consumentenzaken. Consumentenvoorlichting wordt
door het Konsumenten Kontakt onder meer verzorgd door middel van
het maandblad Koopkracht. Ook het Konsumenten Kontakt is vertegenwoordigd in de genoemde Commissie Consumentenaangelegenheden
van de Sociaal Economische Raaden in deAdviescommissie Warenwet.
Er bestaan ook diverse organisaties die consumentenbelangen in relatie
tot specifieke produkten en diensten behartigen. Voorbeelden zijn de
ANWB, die zich inzet voor de consument van toeristische diensten en
voor de consument in het verkeer, en de Vereniging Eigen Huis, die zich
richt op de belangen van huisbezitters.De nationale Voedingsraad,
samengesteld uit deskundigen op het gebied van de voeding, behartigt
de belangen van de consument van voedings- en genotmiddelen. Ook
zijn er diverse organisaties, zoals milieuorganisaties, die een bepaald consumptief gedrag stimuleren maar die niet primair op het consumentenbelang alszodanig gericht zijn.
Onderzoek van produkten/diensten en markten biedt informatie ten
behoeve van consumentenvoorlichting. Consumentenorganisaties verrichten dan ook veel onderzoek ten behoeve van voorlichting en onder222
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wijs. Er bestaan een aantal speciale instituten die onderzoek ten behoeve
van voorlichting en onderwijs. Er bestaan een aantal speciale instituten
die onderzoek verrichten ten behoeve van het consumentenbeleid. De
Stichting Vergelijkend Warenonderzoek, gesubsidieerd door de overheid,
doet vergelijkend onderzoek naar produkten en diensten waarvan de
resultaten in de bladen van de Consumentenbond en Konsumenten
Kontakt worden gepubliceerd. De stichting SWOKA, gesubsidieerd door
de overheid, heeft als doel: 'het bevorderen, doen verrichten en verrichten van onderzoek gericht op het verwerven van inzicht en kennis, welke
direct van belang zijn voor het beleid inzake consumentenaangelegenheden, te voeren door overheid en maatschappelijke organisaties, in het bijzonder consumentenorganisaties' |statuten, artikel 2). Dezeonderzoeksinstituten verrichten met grote regelmaat onderzoek naar de kwaliteit van
voedings- en genotmiddelen en naar het gedrag en de opinies van de
consument tenaanzien van voedings-en genotmiddelen.
Er zijn diverse organisaties gericht op de behartiging van consumentenbelangen, waarin consumenten samenwerken met ondernemers en
eventuele andere belangengroeperingen/ instanties. De reeds genoemde
Commissie Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische
Raad is een overlegorgaan van werkgevers, werknemers, consumenten
en onafhankelijke leden. Andere voorbeelden van organen, waarin consumentenvertegenwoordigers samenwerken met ondernemersvertegenwoordigers zijn de Reclame Codecommissie, gericht op zelfregulering
door het bedrijfsleven ten aanzien van reclame, de Stichting
Consumentenklachten en haar geschillencommissies en het Nederlandse
Normalisatie-instituut.
- 'Primair' consumentistisch tegenover 'Afgeleid' consumentistisch
Terwijl consumentenorganisaties, zoals Consumentenbond, Konsumenten
Kontakt enANWB, gesticht zijn om consumentenbelangen te behartigen,
trachten andere organisaties het consumentengedrag te beïnvloeden ten
behoeve van een primair niet consumentistisch doel. Men denke bijvoorbeeld aan organisaties die gericht zijn op het welzijn van dieren. Deze
'Afgeleid'consumentistischeorganisaties/bewegingen zijn doorgaans niet
gericht op het versterken van de marktmacht van consumenten, maar
doen vaak een appèl op consumenten om maatschappelijk verantwoord
te consumeren.
- 'Integraal'consumentistisch tegenover 'Partieel' consumentistisch
Consumentenorganisaties, zoals Consumentenbond en Konsumenten
Kontakt, richten zich op consumentenbelangen in den brede. Daarnaast
bestaan organisaties en bewegingen die slechts een bepaald terrein of
een bepaald aspect van de consumptie tot hun verantwoordelijkheid
rekenen, zoals de ANWB respectievelijk de milieubewegingen. 'Integraal'
consumentistische organisaties zijn zeer geschikte gesprekspartners voor
overheid en bedrijfsleven met betrekking tot consumentistische vraagstukken, zowel op het gebied van de marktmacht van de consument alstenaanzien van maatschappelijk consumeren. Opvattingen over maatschappelijk verantwoord consumeren kunnen overigens zodanig met een
bepaalde maatschappijvisie of politieke opvatting verweven zijn, dat een
'integraal' consumentistische organisatie in dergelijke vragen niet zo
gemakkelijk tot een standpunt komt, c.q. geen standpunt wenst in te
nemen.
- 'Zuiver' consumentistisch tegenover 'Gemengd' consumentistisch
In het voorgaande kwamen naast organisaties bestaande uit belangenbe223
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hartigers van consumenten ook instanties aan de orde waarin naast consumentenvertegenwoordigers ook andere belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Dit is onder meer het geval in de genoemde Commissie
Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad en in
de Stichting Consumentenklachten. Unanieme standpunten van dergelijke 'Gemengd' consumentistische organisaties hebben per definitie een
breder maatschappelijk draagvlak dan standpunten van 'Zuiver' consumentistische organisaties. In die zin zijn dergelijke 'Gemengd' consumentistische organisaties nuttig als gesprekspartner en adviseur voor de overheid. De 'Zuiver' consumentistische organisatie zal echter duidelijker en
scherper de standpunten van consumenten kunnen uitdragen.
1.3.5 Het beleidvan het
Het beleid van een consumentistische organisatie houdt in dat men met
consumentisme
betrekking tot een bepaalde doelgroep een bepaald doel wil bereiken
door middel van een bepaalde combinatie van instrumenten.
De vraag, welke doelgroepen en combinatie van instrumenten een consumentistische organisatie in haar beleid zalkiezen,hangt samen met:
a.haar visie op de wenselijkheid en mogelijkheid om ondernemersgedrag te beïnvloeden door middel van een bepaald marktgedrag van
consumenten;
b.de tijdsduur waarbinnen een beleid effect moet sorteren;
c. de intensiteit van de beoogde veranderingen bij consument/producent.
ad a. Is ondernemersgedrag te beïnvloeden door het marktgedrag van
consumenten?
Bepaalde consumentisten hebben als ideaal,dat de consument door middel van wel doordachte koopbeslissingen een zodanig tegenwicht biedt
tegen aanbieders van produkten en diensten, dat hij de mogelijkheden
van de markt maximaal kan benutten. In dit kader is het begrip
'Consumentensouvereiniteit' uit de economische literatuur van betekenis.
Met dit aan Hutt (1936) toegeschreven begrip wordt in beschrijvende zin
bedoeld dat de consument het uiteindelijke doel van alle produktie is en
in normatieve zin dat de prestatie van een economie waarin de wensen
van consumenten door deze economie worden vervuld (Rothenberg,
1962). Rothenberg (1962) stelt echter dat het, onder meer om de volgende redenen, moeilijk is om het begrip consumentensouvereiniteit te
hanteren: het begrip is in theoretische zin onvoldoende afgebakend; de
consument is vaak slecht geïnformeerd over het marktaanbod en kent
zijn toekomstige leefsituatie vaak slechts gebrekkig; en consumentensmaak en -voorkeur worden door externe omstandigheden en producenten beïnvloed.
Scitovsky brengt in een kritische beschouwing over consumentensouvereiniteit soortgelijke argumenten naarvoren (Scitovsky, 1962).
Hoewel 'Consumentensouvereiniteit' als economisch concept sterk bekritiseerd is (zie Brack, 1981), streven bepaalde consumentisten in de praktijk
naar het ideaalbeeld van: 'Een consument die de instelling en bekwaamheid bezit om de beschikbare relevante marktinformatie te benutten, het
marktaanbod kritisch te evalueren en op basis van een consistente beslissingsprocedure te kiezen'. Hoe meer een consument dit ideaalbeeld van
de 'Zelfstandige' consument benadert, des te beter kan hij tegenspel bieden aan aanbieders in de markt. Onderwijs en voorlichting zijn de
belangrijkste beleidsinstrumenten van het consumentisme om dit ideaalbeeld van de 'Zelfstandige' consument in de praktijk zo goed mogelijk te
benaderen. Wettelijke voorschriften, die eenwenselijk gedrag aan consu224
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menten en producenten opleggen, zijn vanuit deze visie geen ideale instrumenten. Zijzijnveeleer een noodzakelijk kwaad.Actiesvan consumenten zijn vanuit dit ideaalbeeld een uiterste machtsmiddel. Het hoeft geen
nader betoog dat het ideaalbeeld van de 'Zelfstandige' consument beter
past bij een liberale visie op de economische orde dan bij een voorkeur
voor eencentraal geleide economie.
De tegenvoeter van de 'Zelfstandige' consument is de 'Zwakke, gemanipuleerde'consument, die niet bij machte isom tegenspel te bieden tegen
aanbieders in de markt. De 'Zwakke, gemanipuleerde' consument wordt
gedwongen om te kiezen uit het door producenten bepaalde marktaanbod. Hij/zij wordt gemanipuleerd door reclame en door andere vormen
van verkoopbevordering. Deze 'Zwakke,gemanipuleerde' consument
voelt zich vaak weinig betrokken bij de maatschappelijke gevolgen van
zijn consumptie. Consumentisme dat uitgaat van de 'Zwakke, gemanipuleerde' consument als dagelijkse werkelijkheid, acht randvoorwaarden
aan het gedrag van producent en consument belangrijk. Advies, overleg
en lobby's gericht op het tot stand komen van regelgeving door de overheid en van zelfregulering door het bedrijfsleven worden dan belangrijke
beleidsinstrumenten van het consumentisme. Onderwijs en voorlichting
zullen relatief een minder centrale plaats innemen dan bij een consumentistisch beleid, opererend vanuit het ideaal van de 'Zelfstandige' consument. Het consumentisme opererend vanuit de gedachte dat de 'Zwakke,
gemanipuleerde' consument de werkelijkheid van alledag is, zal in zijn
beleid veel aandacht besteden aan de zwakkere groepen in de samenleving.
Overigens zij nog opgemerkt dat de 'Zelfstandige' en de 'Zwakke, gemanipuleerde' consument theoretische concepten zijn, die vermoedelijk
nooit volledig werkelijkheid kunnen worden. Eenconsumentistische organisatie zal dan ook haar beleid nooit strikt op één van deze concepten
baseren, ook al wordt dat concept door haar als uitgangspunt onderschreven.
ad b. Detijd waarbinnen een beleid effect moet sorteren isook belangrijk
voor de keuze van beleidsinstrumenten. Zo zal onderwijs gericht op de
ontwikkeling van bepaalde attitudes, inzichten en vaardigheden van consumenten vermoedelijk pas op lange termijn effect sorteren. Denk bijvoorbeeld bij voedingsmiddelen aan zaken als meer inzicht in gezonde
voeding, in produkteigenschappen van voedingsmiddelen, in het functioneren van de markt en in de milieu-effecten van consumptie. Hierop
gericht algemeen consumentenonderwijs heeft nog geen grote ontwikkeling doorgemaakt.
Eenvan de problemen isin dit kader hoe de betrokkenheid vanjongeren
bij dergelijk onderwijs kan worden vergroot. De pogingen om dit onderwijs uit te bouwen zijn talrijk: in bepaalde onderdelen van het basisonderwijs - het vormingsgebied 'Sociale redzaamheid'- en van het voortgezet onderwijs - het vakgebied economie en handelskennis - worden consumentenvraagstukken aan de orde gesteld; de Consumentenbond is
met name actief in het ontwikkelen van lesmateriaal voor het consumentenonderwijs (Ministerie van Economische Zaken, 1988).
'Een beleid dat op korte termijn effect moet sorteren zal vooral gebruik
maken van acties en voorlichting. Men denke aan consumentenacties
gericht op het weren van produkten uit bepaalde landen, of aan de voorlichting gericht op de gevaren/ bezwaren die verbonden zijnaan de consumptievan bepaalde produkten.
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ad c. Wanneer diep ingrijpende veranderingen in het gedrag van consumenten en producenten worden beoogd, zijn onderwijs en wetgeving in
beginsel geschikte beleidsinstrumenten. Consumentistische bewegingen
kunnen een bepaalde wetgeving stimuleren door advies, lobby enacties.
Terwijl consumentenonderwijs door het consumentisme kan worden
gestimuleerd, zal het meestal door de overheid moeten worden geconcretiseerd, c.q. gefinancierd. Consumentenorganisaties kunnen wel
belangrijke bijdragen leverenaan devoorbereiding van dit onderwijs.
Het Nederlands consumentisme werd in de zeventigerjaren gevoed door
fundamentele discussies over het wenselijke consumentistische beleid en
het wenselijke consumenten- en consumptiebeleid van de overheid (zie
bijvoorbeeld: Van den Biggelaar, 1978; Nota Consument en Consumptie.
1979; Nederlandse Gezinsraad, 1978). Thans lijkt het gedreven idealisme
van destijdsverstomd.
De consumentistische organisaties lijken thans sterker dan voorheen
gericht op praktisch uitvoerbare acties, met name op het gebied van
onderzoek, onderwijs, produktinformatie, klachtenbehandeling en op
zelfregulering door het bedrijfsleven (zie bijvoorbeeld: Ministerie van
Economische Zaken, 1988).
1 A Het consumentisme in
relatie tot de consument en
producent van
voedingsmiddelen;enige
speciale thema's

1.4.1 Veranderingen aan de
aanbodzijde als
aandachtspunten voor het
consumentisme

Actuele vraagstukken voor het consumentisme op het gebied van voedings-en genotmiddelen hangen samen met:
- veranderingen aan de aanbodzijde van de markt zoals de concentratie
van het aanbod, respectievelijk de vernieuwing van produkten, produktieprocessen en opslagmethoden;
- veranderingen aan de vraagzijde van de markt, zoals demografische,
economische ensocialeveranderingen.
De mogelijke betekenis van deze veranderingen voor het consumentisme
in relatie tot voedings- en genotmiddelen zal in het volgende nader worden bezien.
Concentratie van het aanbod
De concentratie in de levensmiddelenindustrie (zie bijvoorbeeld, Linda
1988) en -detailhandel kan de keuzemogelijkheden van de consument
beperken als gevolg van het geringer aantal aanbieders en het kleiner
aantal verkooppunten.
Tegenover deze eventuele negatieve invloed op de keuzemogelijkheid
van de consumenten staat als positief punt, dat door de vergroting van
de vloeroppervlakte per supermarkt het assortiment per verkooppunt toeneemt.
Het beperkter aantal producenten en detailhandelsondernemingen in
levensmiddelen lijkt vooralsnog de concurrentie in de markt niet te hebben verminderd. De concurrentie in de voedingsmiddelenindustrie en detailhandel is door verdergaande concentratie naar een regionaal, vaak
nationaal en internationaal niveau verschoven. Dit heeft de concurrentie
gestimuleerd, in vergelijking met de locale concurrentie van de kleinschalige produktie en detailhandel in levensmiddelen in het verleden. Een
positief element voor de keuzevrijheid van consumenten is ook de grotere mobiliteit van de consument, die het mogelijk maakt om in een groter gebied tewinkelen.
Niettemin waakt het consumentisme thans voor mogelijke nadelige
gevolgen die voor de consument uit deze concentratie in levensmiddelenindustrie en -detailhandel kunnen voortvloeien. Dit gebeurt onder meer
door:

226

CONSUMENTENBELEID

- het verrichten van prijsvergelijkingen tussenverschillende detailhandelsondernemingen;
- het stimuleren van een doorzichtige prijsstelling van produkten, zoals
een prijs per standaardeenheid;
- het ijveren voor openheid ten aanzien van ondernemingsafspraken die
belemmerend zouden kunnen zijn voor de concurrentie, zoals door
openbaarmaking van het kartelregister.
- het bevorderen van doorzichtige, effectieve informatie via reclame-Wet
Misleidende Reclame - en verkoopbevordering en produktinformatie bij
of op deverpakking;
- de zorg voor voldoende distributiefacaliteiten voor kleine woonkernen
en ouderen.
Deze activiteiten zou men kunnen samenvatten als het bevorderen van
eendoorzichtige markt en het tegengaan van machtsposities.
Vernieuwing van produkten, produktieprocessen en opslagmethoden
De consument wordt thans regelmatig geconfronteerd met nieuwe of
vernieuwde produkten en met nieuwe methoden van produktie en verduurzaming. Men denke bijvoorbeeld aan nieuwe voedingsmiddelen en
aan produkten rijk aan linolzuur.
Actuele vraagstukken op het gebied van produktiemethode enverduurzaming zijn het toedienen van BST aan koeien om de melkproduktie per
koe te stimuleren en de verduurzaming van levensmiddelen door middel
van doorstraling fFeenstra en Van Zon, 1987; Meulenberg e.a., 1988).
Stimulansen voor een verdere vernieuwing van het levensmiddelenaanbod zijn onder meer de ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie,
in het bijzonder in de biotechnologie (zie bijvoorbeeld Beek en Keuning,
1987; Longworth, 1987).
De concurrentie in de levensmiddelendetailhandel en in de voedingsmiddelenindustrie op basis van kwaliteit stimuleert eveneens produktvernieuwing.
Het consumentisme zal de consumenten in deze marktontwikkelingen
kunnen begeleiden door:
- goede voorlichting over de wezenlijke voordelen en beperkingen van
nieuwe produkten;
- onderzoek naar produkten en naar consumentengedrag in relatie tot
produktkeuze. Produkt- en consumentenonderzoek is van toenemend
belang voor een goed consumentenbeleid, met name voor goede voorlichting;
- actieve deelname aan het overleg over eventuele wetgeving of andere
overheidsmaatregelen gericht op de produktie en de afzet van voedings- en genotmiddelen. De nieuwe samenstelling van de Adviescommissie Warenwet, Afdeling eet- en drinkwaren, met maximaal vijf
consumentenvertegenwoordigers op een totaal van 15 leden illustreert
deze ontwikkeling;
- benadering van voeding en leefwijze alseen geïntegreerd systeem; niet
zozeer deindividuele nieuwe produkten, maar het totale voedingssysteem en de leefwijze bepalen het lichamelijk welzijn.
- meer aandacht voor de algemeen maatschappelijke gevolgen van
nieuwe produkten en produktieprocessen, zoals de gevolgen van
nieuwe produkten voor het milieu; hierbij is het van belang dat consumentenorganisaties de consument kunnen begeleiden op basisvandeskundigheid. Zonder deze deskundigheid zal men te gemakkelijk voor
de Veilige weg' kiezendoor vernieuwingen af tewijzen;
- het bevorderen van goede regelingen wanneer leveranciers in gebreke
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blijven ten aanzien van produktkwaliteit en dienstverlening (geschillencommissies, regelgeving ten aanzienvan produktaansprakelijkheid).
1.4.2Veranderingenaan de
vraagzijde, zoals
demografische,economische en
socialeontwikkelingen, als
aandachtspunten voor het
consumentisme

1.5 Slotopmerking

Niet alleen de dynamiek aan de aanbodzijde, maar ook structurele veranderingen in het consumentengedrag vragen de aandacht van het consumentisme.
Belangrijke demografische ontwikkelingen in Nederland zijn onder meer
(gegevens zoalsgerapporteerd in:Den Ouden, (1989):
a) de vergrijzing van de samenleving (van 12,3% van de bevolking
65+'ers in 1987 naar 21,3% à24,6%van de bevolking in 2035);
b) de stijging van het aantal één-en tweepersoonsgezinnen van 54%van
allegezinnen in I985 naar 64%inhetjaar 2000.
Het Centraal Economisch Planbureau geeft in een drietal scenario's voor
Nederland gedurende de periode 1985-2000 een verwachte jaarlijkse
groei in het volume van de particuliere bestedingen variërend van respectievelijk 1,7%,3,5% tot 4,5% (DenOuden, 1989).
Als mogelijke ontwikkelingen in de Westeuropese waarden worden
onder meer genoemd: '- secularisatie van religie en moraal: levensgeluk
gaat prevaleren boven traditionele normen;-democratisering vansociaalpolitieke waarden; -modernisering van huwelijk en relaties;-individualisering van arbeid en opvoeding' (Den Ouden, 1989). De volgende aan het
verbruik van voedingsmiddelen gerelateerde waarden zullen meer betekenis krijgen: gezondheid/ vitaliteit, natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid,
smakelijkheid, gemak en exclusiviteit. In de praktijk zal er tussen de realisatie van sommige waarden een zekere spanning bestaan, zoals bijvoorbeeld tussengemak en natuurlijkheid.
Levensstijlen zullen onder meer evalueren als gevolg van meer vrije tijd,
meer onderwijs, meer informatie en grotere mobiliteit.
Het consumentisme zal in zijn beleid ten aanzien vanvoedings-en genotmiddelen met deze ontwikkelingen rekening moeten houden. Punten die
in ditverband de aandacht verdienen, zijn:
- het ontwikkelen van een onderwijsstrategie voor de Nederlandse consument ten aanzien van voeding en gezondheid;
- een evenwichtige voorlichting over gezonde voeding;
- het tegengaan van gezondheid bedreigende consumptie. Klassieke
voorbeelden zijn het verbruik van sigaretten enalcohol doorjongeren;
- het stimuleren van een goed aanbod van produkten en diensten voor
sterk groeiende specifieke consumentensegmenten zoals de kleine huishoudens, de 65+'ers, gezinnen waarvan de vrouw buitenshuis werkt
etnische minderheden;
- streven naar doeltreffende informatie over het marktaanbod van voedings-en genotmiddelen;
- het bevorderen van actuele informatie ten aanzien van voedingsmiddelen en van bereidingswijze met behulp van de moderne informatica;
- goed gefundeerde informatie over mogelijk nadelige milieueffecten van
produkten enverpakkingen.
Het consumentisme is uitgegroeid tot een algemeen aanvaarde maatschappelijke beweging die in zeer uiteenlopende verschijningsvormen
consumentenbelangen behartigt. Het heeft deze plaats in de samenleving verworven omdat de besteding van het aanzienlijke vrij besteedbare
inkomen van de westerse consument een complexe opgave isgeworden.
Dit is het gevolg van het ruime, zich steeds vernieuwend, marktaanbod
van produkten en diensten.Met name in de zeventiger jaren zijn in
Nederland indringende discussies gevoerd over de plaats en de taak van

228

CONSUMENTENBELEID

het consumentisme en van de overheid ten aanzien van consument en
consumptie. Deze discussies zijn thans geluwd. Er is door het consumentisme veel bereikt op het gebied van consumentenbegeleiding.
Wetgeving, zelfregulering en voorlichting zijn zodanig ontwikkeld dat
mogelijke negatieve gevolgen van aankoop en verbruik aanzienlijk zijn
ingeperkt. De fase van het bestrijden van evidente misstanden in de
markt is thans grotendeels voorbij. Nu is er behoefte aan een meer verfijnd beleid, dat consumenten helpt om hun vaak reeds aanzienlijk welvaartsniveau verder te verbeteren. De verdere ontwikkeling van het instrumentarium voor dat doel blijkt een weerbarstige materie. Het verbeteren van produktinformatie, het zoeken naar wegen om de reclame voor
de consument informatiever te maken en het ontwikkelen van hetconsumentenonderwijs zijn voorbeelden van onderwerpen waar slechts geleidelijk vorderingen worden gemaakt. Echter daarnaast kan men constateren dat diverse meer praktische zaken thans in goed overleg tussen consumentisme, bedrijfsleven en overheid van de grond komen, zoa\s
geschillencommissies en zelfregulerende activiteiten van het bedrijfsleven.
Samenvattend kan men stellen dat de tijd van grote algemene visies en
plannen van het consumentisme voorbij lijkt te zijn en dat thans meer
projectsgewijszakenvoor de consument worden bewerkstelligd.
Ook consumentistische bewegingen moeten zich tegenover hun achterban waar maken door concrete praktische beleidsresultaten.
Dit vergroot de mogelijkheden voor producenten en handelaren in voedings- en genotmiddelen om gezamenlijk met consumentenorganisaties
consumentenproblemen aan tepakken.
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