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Voedselveiligheid
Wetenschap

EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten

in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen.

Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst

van producten op het etiket te vermelden. Vooral consu-

menten met voedselallergieën zullen daar van profiteren.

Nu de Europese General Food Law (GFL,
verordening EG 178/2002) van kracht is en
de implementatie van goedwerkende tra-
ceerbaarheidsystemen verplicht is ge-

steld, wordt het tijd om na te denken over
mogelijke bijkomende voordelen van tra-
ceerbaarheid. Een vraag is bijvoorbeeld of
traceerbaarheid een toegevoegde waarde

kan hebben voor producten doordat het
vertrouwen van consumenten in de veilig-
heid en de kwaliteit van voedingsmidde-
len daarmee kan worden vergroot. 

Transparantie
Een belangrijke determinant van consu-
mentenvertrouwen is de mate waarin
consumenten het gevoel hebben te kun-
nen rekenen op de actoren en instanties
die bij de voedselketen betrokken zijn.
Consumenten zijn onbekend met pro-
ductieketens. Voor de meeste van hen is

Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische cons

Vergroot traceerba

Nieuwe labels kunnen zo veel informatie bevatten dat het allergische consumenten juist meer tijd en moeite gaat kosten om producten in de
supermarkt te kopen.
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het moeilijk om veiligheids- en kwali-
teitsaspecten van voedselproductie te
beoordelen. Traceerbaarheid verbetert
de transparantie in de keten en voorziet
consumenten van informatie.
Voor consumenten kan informatie over
traceerbaarheid van belang zijn in ver-
band met voedselschandalen, zoals BSE,
maar ook vanwege de mogelijkheid te
kiezen uit verschillende productiemetho-
den, zoals duurzame productie. Consu-
menten die producten van hoge kwaliteit
en met een zekere reputatie zoeken,
moeten er zeker van kunnen zijn dat deze
producten zijn wat ze zeggen te zijn.
Daarnaast zijn garanties, gebaseerd op
effectieve traceerbaarheid van ingrediën-
ten, belangrijk voor consumenten met
een voedselallergie.

Allergenen
Op dit moment lijdt 5 tot 8% van de kin-
deren en 1 tot 2% van de volwassen aan
een voedselallergie. Ook de sociale om-
geving van deze mensen wordt met de
allergie geconfronteerd [1]. Zo kan het
percentage mensen dat dagelijks met
voedselallergieën te maken heeft (ou-
ders, verzorgers, onderwijzers) oplopen
tot 25 à 30% van de totale bevolking.
Deze groepen kunnen van groot belang
zijn voor producenten en retailers, niet in
de laatste plaats omdat de prevalentie
van voedselallergieën toeneemt en de
groep allergische consumenten in de toe-

komst alleen maar omvangrijker en daar-
mee belangrijker zal worden.
Vanaf 25 november 2005 moeten voe-
dingsmiddelenproducenten, in overeen-
stemming met de Europese wetgeving
(EU-verordening 2003/89/EC, herziening
van verordening 2003/13/EC), 12 potenti-
eel allergene ingrediënten, indien aan-

wezig, op het etiket vermelden. Het gaat
om gluten, vis, schaal- en schelpdieren,
eieren, pinda’s, soja, melk en zuivelpro-
ducten, noten, selderij, mosterd, sesam-
zaad en sulfiet. Deze allergenen zijn ver-
antwoordelijk voor 90% van alle gevallen
van voedselallergieën. De regeling schrijft
voor dat ingrediënten op het etiket moe-

consumenten

baarheid het vertrouwen?

‘Gemaakt in een bedrijf waar ook noten worden verwerkt’ is te algemeen voor de consument met een specifieke allergie.
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ten worden vermeld, ongeacht de hoe-
veelheden die uiteindelijk in het product
terug te vinden zijn.

Kwaliteit
Het is de vraag of een verbeterde traceer-
baarheid van producten de kwaliteit van
leven van allergische consumenten zal
verbeteren. Als producenten, om geen
risico te lopen, alle producten labelen als
‘gemaakt in een bedrijf waar ook noten
worden verwerkt’ is deze informatie zo
algemeen dat ze niet meer bruikbaar is
voor de consument met een specifieke
allergie. Ook kunnen nieuwe labels zo
veel informatie bevatten dat het allergi-
sche consumenten juist meer tijd en
moeite gaat kosten om producten in de
supermarkt te kopen.

Informatietechnologie
Voor het overbrengen van informatie aan
consumenten zijn een aantal ontwikkelin-
gen in de informatietechnologie interes-
sant. Radio Frequency Identification
(RFID) is een zich snel ontwikkelende
technologie waarbij via radiosignalen
informatie wordt verzonden. RFID kan het
logistieke proces vergemakkelijken en de
kwaliteit beter garanderen.
Met behulp van gepersonaliseerde klan-
tenkaarten kan op individuele behoeften
van consumenten worden ingespeeld.
Consumenten zouden met een dergelijke
kaart in de supermarkt specifieke infor-
matie, bijvoorbeeld of er noten in het pro-
duct zitten, kunnen verkrijgen. De techno-
logie kan ook worden gebruikt om allergi-
sche consumenten te verwijzen naar voor
hen geschikte producten. In Japan bestaat
al de mogelijkheid productinformatie van
internet te downloaden met behulp van
een foto van het productlabel, die kan zijn
genomen met een mobiele telefoon.

Consumenten
Op dit moment is nog weinig bekend
over de percepties van consumenten ten

aanzien van traceerbaarheid. Onderzoek
heeft wel aangetoond dat Europese con-
sumenten weinig notie hebben van wat
traceerbaarheid is [2]. Wanneer wordt
gevraagd naar verschillende aspecten
van traceerbaarheid geven zij aan er niet
erg in geïnteresseerd te zijn [3]. Dat laat-
ste kan het gevolg zijn van het soort in-
formatie dat wordt aangeboden. Het
algemene publiek is niet altijd bereid of
in staat gedetailleerde en technische in-
formatie te verwerken bij de aankoop van
de dagelijkse boodschappen [4].
Hoewel nieuwe technologieën behulp-
zaam zouden kunnen zijn in het beschik-
baar maken van informatie over traceer-
baarheid, moeten ze met zorg worden
aangepast zodat consumenten daadwer-
kelijk van de informatie kunnen profite-
ren. Een positief effect van informatie op
het vertrouwen valt alleen te verwachten
als consumenten het idee hebben dat zij
deze informatie kunnen gebruiken bij
hun aankopen. Consumenten zullen
daarom waarschijnlijk meer geïnteres-
seerd zijn in een enkel keurmerk of logo
dat aangeeft dat de kwaliteit en veilig-
heid van een product door traceerbaar-
heid wordt gegarandeerd. Een dergelijk
keurmerk zou dan door een onafhanke-
lijke instantie moeten worden afgegeven
en gecontroleerd.
Omdat consumenten producenten en de
overheid verantwoordelijk houden voor
de veiligheid van voedingsmiddelen, zul-
len zij een product alleen vertrouwen als
zij geloven dat de juiste regelingen zijn
getroffen en dat deze door de juiste in-
stanties zijn gecontroleerd [5]. Het is
mogelijk dat consumenten meer naar
gemoedsrust zoeken dan dat zij alle de-
tails willen weten.

Projecten
Een aantal belangrijke vragen moet nog
worden beantwoord. De eerste is of con-
sumenten behoefte hebben aan traceer-
baarheidsystemen. Maar ook: welke ver-

wachtingen hebben consumenten ten
aanzien van zulke systemen? En: hoe
moet informatie over traceerbaarheid
naar de consument worden gecommuni-
ceerd? Het TRACE-project (zie kader)
beoogt deze vragen te beantwoorden.
De informatiebehoeften van consumen-
ten met een voedselallergie zullen wor-
den onderzocht in het EuroPrevall-pro-

ject (zie kader). De resultaten van deze
onderzoeken zullen inzicht verschaffen in
hoe informatie die in het kader van de
GFL door bedrijven toch al wordt verza-
meld, gebruikt kan worden in de ver-
markting van voedingsmiddelen.
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TRACE
Het TRACE-project wordt uitgevoerd in het kader van het
Zesde Europese Kaderprogramma. Het beoogt metho-
den en systemen voor traceerbaarheid te ontwikkelen
die consumenten toegevoegd vertrouwen in de authenti-
citeit van Europese voedingsmiddelen geven. Het doel
van het consumentengedeelte van het project is te on-
derzoeken welke rol traceerbaarheid speelt in consu-
mentenbeslissingen. Door middel van kwalitatieve en
kwantitatieve methoden zullen de percepties en attitu-
des van consumenten ten aanzien van traceerbaarheid
worden onderzocht, met speciale aandacht voor produc-
ten met een oorsprongsbenaming en voedselfraude.
Meer informatie: www.trace.eu.org. 

EuroPrevall
Het EuroPrevall-project is, net als het TRACE-project,
een EU project binnen het Zesde Europese Kaderpro-
gramma. Dit project heeft tot doel voorkomen, kosten
en gronden van voedselallergieën binnen Europa te on-
derzoeken. In het project zullen patronen en versprei-
ding van voedselallergieën worden gekarakteriseerd
voor zuigelingen, kinderen en volwassenen. Risicofacto-
ren zullen worden geïdentificeerd en de impact van de
voedselmatrix op de allergeniteit van voedsel zal worden
onderzocht. Bovendien zullen instrumenten worden ont-
wikkeld om de impact van voedselallergieën op de kwa-
liteit van leven en economische kosten te bepalen. 
Meer informatie: www.europrevall.org. 

Het is mogelijk dat consumenten
meer naar gemoedsrust zoeken dan
dat zij alle details willen weten


