
Schuttelaar en Partners organi-
seert voor het tweede achter-
eenvolgende jaar Maatschap-

pelijke Café’s in perscentrum
Nieuwspoort te Den Haag. Dit jaar
komen aan de orde: duurzaam
ondernemen (samen met Stichting
DuVo), duurzame vis (samen met
Nutreco) en veilig voedsel (samen
met de VWA, op 19 juni).

Kritiek
Tijdens de bijeenkomst op 19 juni
verkondigden diverse inleiders onge-
kend duidelijk hun mening. Een
reden was de recente overheveling
van de Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) van het ministerie van VWS
naar het ministerie van LNV. Direc-
teur-Generaal Johan de Leeuw hield
zich al weer veel te veel op de vlakte.
De kritiek op hem groeit. Hij streeft
te veel naar consensus wat ten koste
gaat van daadkracht, zo viel in de
wandelgangen te beluisteren. De
behoefte aan een visionair die met de
vuist op tafel slaat en zegt zo gaan
we het doen en niet anders, neemt

toe. Of deze uitkomst kan brengen,
valt te betwijfelen daar de diverse
partijen in voedselveiligheidsland
ieder hun eigen belangen hebben en
zich eerder hebben ingegraven dan
zich zelf weggecijferd om alsnog tot
een daadkrachtige, gezagsvolle orga-
nisatie te komen. Het handjeklap tij-
dens de oprichtingsvergadering van
het kabinet versterkt dit alleen maar.
Misschien is wel een geheel nieuwe
start nodig waarbij nog eens goed
zou kunnen worden gekeken naar de
opzet van autoriteiten in andere lan-
den en de overkoepelende Europese
Voedselveiligheidsautoriteit EFSA.

Bloody shame
Hoogleraar Frans van Knapen van de
Universiteit Utrecht liet aan duidelijk-
heid niets te wensen over. Hij noemde
de VWA-overgang een ‘bloody shame’
en niet te verkopen aan het publiek.
Hij verweet politici onvoldoende ken-
nis van zaken te hebben, een consta-
tering die gedurende avond meerdere
keren viel te beluisteren. Ook ten aan-
zien van het nog steeds niet toelaten
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van diermeel in veevoeder uitte de
hoogleraar Veterinaire Volksgezond-
heid forse kritiek: “Om het verbran-
den van duur dierlijk eiwit tot groene
stroom te laten voortduren, moeten
de politici haast wel een gaatje in het
hoofd hebben, althans als het gaat om
veilig voedsel.”

Van Knapen bekritiseerde eveneens
de gang van zaken rond het op de
markt brengen van Salmonellavrije
kip. Met name het etiket met daarop
de waarschuwing dat kip Salmonella
kan bevatten, bestempelde hij als een
actie “helemaal van God los”. Indi-
rect uitte hij flinke kritiek op de
Gezondheidsraad waar hij zelf deel
van uitmaakt. In zijn ogen heeft de
Raad geen verstand van risicocom-
municatie: “Met dat etiket impliceer
je dat producten waarop geen etiket
met een waarschuwing zit geen Sal-
monella bevatten.” Schandalig
noemde hij het feit dat gegarandeerd
Salmonellavrije kip in de winkel
wordt aangeboden zonder dat de
consument op de mogelijke aanwe-
zigheid van de veel schadelijker Cam-

Tijdens het Maatschappelijke Café 100% veilig voedsel: zin of onzin? werd door menig inleider ongekend helder stelling

genomen. Vooral de politiek, maar ook de industrie moest het ontgelden. Nieuw waren de denktank die de Voedsel en

Waren Autoriteit (VWA) gaat vormen voor risicocommunicatie en het initiatiefvoorstel voor de ZBO-status van de VWA.

Communicatie blijft nodig daar het streven naar honderd procent veilig voedsel als onzin werd bestempeld.

Hans Damman

Geslaagd Maatschappelijk Café voedselveiligheid over ratio versus emotie

Honderd procent veilig voedsel is onzin
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gelijkgestemden, terwijl

tegenstanders via

boegeroep hun afkeuring
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veel publiciteit is geweest, noemde
hij “volkomen losgeslagen” en “van
de wereld los”. “En dat mag allemaal
van de wet.” In zijn ogen zou de
pluimveesector de enkele bedrijven
die zich hieraan ‘bezondigen’, moe-
ten corrigeren daar deze bedrijven
het imago van de sector en de BV
Nederland schaden.

Rakker Brinkhorst
Wat in de wandelgangen te horen
was, verkondigde Waalkens in het
openbaar. “Rakker Brinkhorst” was
in zijn ogen debet aan de overgang.
Toen hij in Paars II minister van
Landbouw was, wilde hij dit al, en nu
zag hij zijn kans schoon en kreeg
daarbij Veerman en Hoogervorst
mee.

De wisseling van ministerie is niet
meer terug te draaien. Om die reden
werkt de Partij van de Arbeid aan een
initiatief wetsvoorstel om alsnog te
realiseren dat de VWA een zelfstan-
dig bestuursorgaan (ZBO) wordt, een
stille wens die veel partijen in de sec-
tor van meet af aan hadden maar des-
tijds niet gehonoreerd zagen. Nood-
gedwongen kozen zij toen voor de in
hun ogen op een na beste oplossing:
het ministerie van VWS werd eind-
verantwoordelijk voor de VWA. Con-
sumentenbond, VAI, CBL en SMA
zijn momenteel druk doende om
politiek draagvlak te krijgen voor de
ZBO-status van de VWA.

De Leeuw wil de onafhankelijkheid
op een iets andere manier garande-
ren, ook al is die volgens hem onder
Landbouw geenszins in het geding,
namelijk via een wet op de VWA, een
opet vergelijkbaar met het RIVM.
Deze zou per ingang van 1 januari
2005 van kracht moeten worden. ■

pylobactor wordt gewezen.
Ook Rikilt-directeur Kees de Gooij-

er deed in dit opzicht een duit in het
zakje. We laten producten uit de
schappen halen terwijl we tegelijker-
tijd zeggen dat er geen gevaar voor
de volksgezondheid is. De consu-
ment raakt daardoor in verwarring.” 

Denktank
Van Knapen constateerde aan de
hand van de door hem aangeroerde
onderwerpen dan ook dat risicocom-
municatie een vak apart is en niet iets
is “dat men er maar gewoon even bij
kan doen”. Tot min of meer dezelfde
conclusie is inmiddels de VWA ook
gekomen. De Leeuw maakte bekend
dat zijn organisatie samen met

Schuttelaar & Partners Adviesbureau
voor maatschappelijke communicatie
een denktank gaat oprichten voor
risicocommunicatie. De eerste ver-
kennende besprekingen zijn achter
de rug. Idee is dat vooral weten-
schappers met uiteenlopende exper-
tise, bijvoorbeeld gedragsweten-
schappen, voedingsleer, media, hier-
in zitting nemen. De groep zal eind
deze zomer worden gevormd en
meerdere keren per jaar bijeenko-
men. Doel is de VWA te adviseren
over risico’s en hoe daarover te com-
municeren.

Dat er ook in ‘vredestijd’ moet wor-
den gecommuniceerd, daar waren
vrijwel alle aanwezigen het over eens.
Uitzondering was Fons Schmid, vice

president Food Safety & Consumer
Health van Ahold. Deze inleider ver-
baasde vriend en vijand met de stel-
ling dat over voedselveiligheid niet
moet worden gecommuniceerd.
“Voedselveiligheid is geen onderwerp
waarop we elkaar moeten beconcur-
reren en dus moet daarover ook niet
worden gecommuniceerd”, stelde hij.
“De consument moet vertrouwen dat
het voedsel dat hij koopt veilig is. We
moeten wel communiceren over
zaken die het milieu of welzijn betref-
fen. Voedselveiligheid moeten we
echter achter de schermen regelen.”

Zoals gezegd vond hij weinig bijval.
Veelzeggend was dat de altijd voor-
zichtige De Leeuw dit standpunt
bestempelde als een ‘bloody shame’.

Later die avond bleek bij de stellingen
dat ongeveer de helft van de aanwezi-
gen zelfs van mening was dat concur-
reren op voedselveiligheid wel dege-
lijk tot veiliger voedsel zal leiden.

Industrie
Kreeg de politiek menigmaal de
zwarte piet toebedeeld, tijdens zijn
inleiding speelde Harm Evert Waal-
kens, woordvoerder landbouw voor
de PvdA in de Tweede Kamer, de bal
terug met forse kritiek richting
industrie. In zijn ogen spant deze
zich te weinig in om veilig voedsel te
produceren, zeker bij producten die
de consument nog moet garen.

Ook de bedrijven die pluimveevlees
‘tumbelen’, waarover de laatste tijd

n

Stellingen
Aan de hand van tal van stellingen werd de mening gepeild

onder de aanwezigen. Dat leverde soms aardige invalshoe-

ken en daarmee discussies op. Figuur 1 bevat een overzicht

van de stellingen met daarbij een ruwe inschatting van de

voor- en tegenstanders. Vrijwel, zo niet, alle aanwezigen

waren het er over eens dat 100% veilig niet bestaat. Voor

een minderheid betekende dit echter niet dat hier dan maar

niet naar moet worden gestreefd. Zij zijn juist van mening

dat op deze manier een gezonde (in)spanning ontstaat om

het voedsel zo veilig mogelijk te houden. Volgens Rikilt-

directeur De Gooijer valt er echter niet te ontkomen aan het

(inter)nationaal aanpassen (lees: versoepelen) van normen.

Belangrijke drijfveren daarbij zijn het beter zicht krijgen op

de daadwerkelijke schadelijke uitwerking van stoffen op de

mens op cel- en zelfs DNA/RNA-niveau, de steeds geavan-

ceerdere opsporingsmethodieken en de ontdekking van

steeds meer toxische stoffen.

Geschatte stemverhouding ten aanzien een aantal

geponeerde stellingen

‘Concurreren op voedselveiligheid zal tot veiliger

voedsel leiden’

Stelling 1: Veilig voedsel
Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.

eens oneens

Stelling 2: Mediaberichtgeving
Onjuiste mediaberichtgeving over voedselveiligheid 
moet worden aangepakt.

eens oneens

Stelling 3: Percepties
Het managen van percepties is effectiever dan het 
managen van de keten.

eens oneens

Stelling 4: Issue
Ieder issue heeft zijn kritische NGO’s. 
Voedselveiligheid heeft dat niet.

eens oneens

Stelling 5: 100% veilig
Het streven naar 100% veilig voedsel is onzin.

eens oneens

Stelling 6: Concurrentie
Concurrentie op voedselveiligheid leidt tot veilig voedsel.

eens oneens

Stelling 7: Biologisch
Biologisch voedsel is veiliger van ander voedsel.

eens oneens

Johan de Leeuw: “Niet

communiceren is een

bloody shame.” 

Kees de Gooijer: “Nog

eens kritisch het

normstellingsproces

evalueren.”

Harm Evert Waalkens:

“Via een inititatiefwets-

voorstellen de ZBO-status

afdwingen.”

Fons Schmid: “Niet

praten over

voedselveiligheid, wel

over milieu en welzijn.”

Frans van Knapen: “Dat

de VWA naar LNV gaat, is

een bloody shame.”


