
Producenten van levensmidde-
len zijn verantwoordelijk voor
de veiligheid van de producten

die zij op de markt brengen. Ook in
wetgeving wordt dit de laatste jaren
steeds duidelijker vastgelegd. De
overheid handhaaft de naleving van
deze wetgeving. Als er niet aan wordt
voldaan treedt de overheid op.

Toch zijn op deze manier niet alle
risico’s uit te bannen en speelt de
consument ook zelf een belangrijke
rol. Door hygiënisch om te gaan met
bijvoorbeeld besmette kip kan het
risico van een Salmonella- en/of
Campylobacterbesmetting tot nul
worden verkleind. Maar dan moet de
consument wel weten dat de kip
besmet kan zijn én wat hij kan doen

om besmetting van zichzelf en
gezinsleden te voorkomen. In een
van de vervolgacties van de in maart
2002 door VWS verzonden brief aan
de Tweede Kamer over plannen voor
het verminderen van het aantal voed-
selinfecties in Nederland zal het Voe-
dingscentrum – in opdracht van VWS
– proberen te achterhalen hoe het
met de hygiëne en voedselveiligheid
in privé-huishoudens nu echt gesteld
is. Neemt de consument het altijd
even nauw met de hygiëne? Vervolg-
campagnes zullen dan op de bevin-
dingen uit dit project voortborduren. 

Websites
VWS zal de communicatie naar de
consument uitbreiden. Zo zijn er
plannen om een website rond voed-
selveiligheid te openen. Voor ggo-
producten is dat al gebeurd: op
www.biotechnologie.minvws.nl
komen issues rond de veiligheid van
genetisch gemodificeerde producten
aan bod. Ook is een lijst met aanvra-

gen voor ggo-producten te raadple-
gen. 

Ook etiketten zijn voor consumen-
ten een bron van informatie. Vooral
risicogroepen, groepen die door hun
verminderde weerstand of hun leef-
tijd of hun speciale omstandigheid
een verhoogd risico lopen, raadple-
gen de informatie op de verpakking.

Regulier Overleg Warenwet
Belangrijk bij de informatieverstrek-
king is het Regulier Overleg Waren-
wet, waarbinnen VWS overlegt met
vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties en het bedrijfsle-
ven. Alle nieuwe wetgeving en aan-
verwante ontwikkelingen komen daar
aan de orde. 

VWS overweegt ook om de interac-
tie met vertegenwoordigers van risi-
cogroepen en andere betrokkenen te
intensiveren. Vertegenwoordigers van
deze groepen kunnen relevante spe-
cifieke inzichten op het gebied van
de voedselveiligheid naar voren bren-
gen. Ook kan het overheidsbeleid op
deze wijze voor deze groepen
getoetst worden op effectiviteit. Zo
zouden consumenten uit deze risi-
cogroepen bijvoorbeeld door een
specifieke informatievoorziening
hygiënischer met voedsel kunnen
omgaan. Bij deze informatievoorzie-
ning die gericht is op gedragsveran-
dering is kennis van gedragspsycho-
logie nodig om het juiste effect te
bereiken.

Wanneer een dergelijk platform
voor risicogroepen er komt, is nog
niet bekend. Dergelijke overleggen
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en platforms zijn een aanvulling op
de wetgeving. Ze bieden de mogelijk-
heid om te onderzoeken of er speci-
fieke informatie moet worden verza-
meld of naar buiten moet worden
gebracht om het effect van de wetge-
ving te toetsen en zonodig te verbete-
ren. 

Etikettering
Voor de voedingsmiddelenindustrie
heeft de toenemende aandacht van
VWS voor voedselveiligheid een aan-
tal gevolgen. Zo is de controle door
de VWA op etikettering geïntensi-
veerd. Dat geldt vooral voor produc-
ten die veel risico’s met zich mee-
brengen, zoals rauw pluimveevlees.
Uit het eind 2002 verschenen rapport
‘Etikettering rundvlees, pluimvee-
vlees en onttrekken van SRM aan ver-
nietiging’ (zie website KvW) bleek
bovendien dat de tracering van rund-
vlees – door middel van etikettering –
nog te wensen overlaat. 

Gezondheidsclaim
Maar ook ten aanzien van bijzondere
voedingsmiddelen wil VWS een vin-
ger aan de pols houden. Belangrijk-
ste reden daarvoor is het toenemende
aanbod van voedingsmiddelen met
geclaimde gezondheidseffecten. VWS
zal zich vooral richten op de waarde
van de informatie. Een producent van
functional foods moet eerlijke infor-
matie aan de consument verstrekken.
In de toekomst zal veel meer informa-
tie over dergelijke producten toegan-
kelijk worden hetzij via de producent,
hetzij via de overheid. ■

Informatieverschaffing vanuit de overheid rond de

veiligheid van voedsel krijgt, naast wetgeving, een

steeds prominentere rol. Van de industrie wordt ook

verwacht dat deze evenwichtige informatie verstrekt

over hun producten. De controle daarop wordt, vooral

bij risicoproducten, geïntensiveerd.
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VWS: Informatie steeds belangrijker
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Producenten van functional foods moeten de consument evenwichtig informeren.

VWS overweegt een platform voor

risicogroepen te vormen


