
Het informeren van de consu-
ment heeft al geruime tijd
aandacht bij LNV. Het minis-

terie verstrekt informatie over voed-
sel(beleid) via een website
www.minlnv.nl en via de centrale
informatiebalie, de infotiek (070-
3784062, www.minlnv.nl/reageer).
Het initiatief ligt daarbij bij de geïn-
teresseerde consument. LNV wil deze
informatieverstrekking aan consu-
menten verbeteren via het project
‘Labelcommunicatie’. Daarbij wordt
informatie over LNV-onderwerpen
gerangschikt onder herkenbare titels,
zoals ‘veilig voedsel, bewuste keus’
voor het onderwerp voedsel.

LNV verstrekt ook actief informatie
aan consumenten, bijvoorbeeld bij
maatschappelijke onrust of om die
onrust juist te voorkomen. Dat
gebeurt via persberichten en gerichte
advertenties. Ook gebruikt LNV de
communicatiekanalen van organisa-
ties zoals het Voedingscentrum, dat
goed bekend is onder consumenten.
Om de consument te informeren over
voedselveiligheid financiert LNV bij-
voorbeeld het communicatiepro-
gramma van het Voedingscentrum.

Beleidsvorming
Naast het informeren van de consu-
ment vindt het ministerie van LNV
het zeker zo belangrijk om wensen
en zorgen van consumenten mee te
nemen bij de beleidsvorming. Vanaf 1
januari 2005 is de overheid zelfs via
de General Food Law verplicht om
het publiek te raadplegen over beleid
dat tot regelgeving leidt. Het ministe-
rie laat dan ook onderzoeken of de
bestaande overlegstructuren toerei-
kend zijn of dat andere vormen wen-
selijk zijn.

Nederland kent consumentenorga-
nisaties die goed opkomen voor hun
leden, zeker in vergelijking met
andere Europese landen. LNV
beschouwt deze organisaties dan ook
als belangrijke gesprekspartners om
zicht te houden op de meningen van
de consument.

Naast deze reguliere contacten

neemt bij LNV de behoefte toe – nu
het zichzelf niet langer meer
beschouwd als een ministerie van
een sector, maar meer van algemeen
belang – om de meningen van de
individuele consument in eigen
bewoording te horen. Voorbeelden
hiervan zijn het publieke debat over
biotechnologie ‘Eten en Genen’, het
digitale debat Future of Food en,
meer recent, de oprichting van het
LNV Consumentenplatform. 

Consumentenplatform
LNV heeft in april 2002 het Consu-
mentenplatform ingesteld. Dit nieu-
we beleidsinstrument is een aanvul-
ling op het bestaande overleg met
maatschappelijke organisaties. Door
het Consumentenplatform krijgt het
ministerie een helder beeld van de
wensen en zorgen van consumenten.
Het komende jaar wordt gebruikt om
in het beleid nog beter rekening te
houden met de uitkomsten van het
platform.

Het Consumentenplatform bestaat
uit 20 leden die op persoonlijke titel
deelnemen. Het platform heeft een
onafhankelijke voorzitter, mevrouw
A. Brouwer, burgemeester van
Utrecht. De leden hebben uiteenlo-
pende achtergronden: kok, weten-
schapper, trendwatcher,
journalist/schrijver, ondernemer. Wat
de leden bindt, is hun affiniteit met
voedsel. De unieke samenstelling en
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onafhankelijkheid staan garant voor
een veelzijdigheid aan invalshoeken
en creatieve suggesties voor beleid.

Thema’s
De leden van het platform kiezen zelf
welke thema’s op de beleidsterreinen
van LNV zij bespreken. Een platform-
bijeenkomst wordt gedegen voorbe-
reid door LNV. De voorbereiding
bestaat uit een dossier over het beleid
van LNV in nationaal en internatio-
naal perspectief, een kwantitatief
opinieonderzoek onder consumenten
en consumentenpanels. Alle infor-
matie, inclusief de verslagen van de
platformbijeenkomsten, is openbaar
via de website www.minlnv.nl/consu-
mentenplatform. 

De uitkomsten van de discussies in
het Consumentenplatform zijn
belangrijk voor het ministerie van
LNV. Daarom probeert het ministerie
er zo goed mogelijk vervolg aan te
geven. Sommige suggesties neemt
LNV mee in de beleidsvorming,
andere vormen aanleiding om nieuwe
concrete projecten te starten.

De drie bijeenkomsten van vorig
jaar hebben geleid tot concrete aan-
bevelingen die door LNV zijn overge-
nomen, onder meer voor de traceer-
baarheid van vlees, de veiligheid van
groenten en fruit en de aanscherping
van het communicatiebeleid over bio-
technologie. Deze vervolgacties zijn
te vinden op de website.

Luisteren
Het ministerie van LNV heeft de con-
sument als doelgroep scherp in beeld.
Met het Consumentenplatform heeft
LNV er een beleidsinstrument bij, dat
uitstekend past in de nieuwe werkwij-
ze waarin luisteren naar de samenle-
ving centraal staat. De komende jaren
moet die werkwijze verder uitkristalli-
seren. Er valt nog veel te winnen. ■

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) stimuleert breed gedragen

maatschappelijke wensen en ontwikkelingen ten aanzien van veilige en duurzame

voedingsmiddelen. Men vertaalt deze naar eisen en randvoorwaarden voor de productie

van voedsel. LNV wil daarbij de consument nauwer betrekken. Een nieuw

beleidsondersteunend instrument is het Consumentenplatform.

Hans van den Heuvel*

LNV: Consument beter in beeld
VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE

Het Consumentenplatform besprak vorig jaar thema’s als groeten en fruit, de

herkomst van vlees en genetisch gemodificeerd voedsel. Dit jaar worden onder

andere verantwoorde vis en transparante prijsvorming besproken.
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