
De overheid verwacht van con-
sumenten dat zij producten
links laten liggen die onder

slechte omstandigheden zijn
gemaakt. Daar zijn er nog altijd veel
van. Op die manier wil men bedrijven
stimuleren zich maatschappelijk ver-
antwoord te gedragen.

De belangrijkste voorwaarde die de
Consumentenbond stelt aan maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men is dat bedrijven bereid zijn
informatie te geven over hun produc-
ten en over productieomstandighe-
den. Zonder informatie kunnen con-
sumenten immers in de winkel niet
kiezen voor verantwoord gemaakte
producten. Bovendien moeten consu-
menten hun vragen kunnen stellen
aan het bedrijf waar zij hun produc-
ten kopen en niet doorverwezen wor-
den naar het moederbedrijf of naar
toeleveranciers.

Onwil
Bedrijven kunnen of willen veel vra-
gen over hun producten en de
omstandigheden waaronder ze zijn
gemaakt echter niet beantwoorden,
zo blijkt uit onderzoeken van de Con-
sumentenbond, naar onder andere
vlees. Bijvoorbeeld vragen over die-
renwelzijn en milieuvervuiling.

De Consumentenbond heeft daar-
om zelf een wetsvoorstel gemaakt, de
Wet openbaarheid van productie en
ketens (Wok). Daarmee zou worden
voorkomen dat op termijn uitgebrei-
de wetgeving nodig is over wat
bedrijven moeten doen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Plicht
De wet verplicht bedrijven om consu-
menten een eerlijk en volledig ant-
woord te geven op vragen. Ook maat-
schappelijke organisaties kunnen de

Wok gebruiken om informatie te ver-
zamelen, waarmee zij het debat over
duurzame productie kunnen aan-
zwengelen. 

De Wok verplicht ieder bedrijf om
desgevraagd informatie te leveren
aan de volgende schakel in de pro-
ductieketen, waarvan de consument
de laatste schakel is. Indien een
bedrijf niet of ontwijkend reageert op
een verzoek om informatie kan de
consument, of de organisatie die
namens consumenten het verzoek
heeft ingediend, naar de rechter om
de redelijkheid van het verzoek te
laten toetsen. Ook moet er een
ombudsman komen die een bemid-
delende rol kan spelen tussen consu-
ment en bedrijf.

Vrijwillig
De Consumentenbond heeft het
wetsvoorstel eind 2002 overhandigd
aan staatssecretaris Wijn van Econo-
mische Zaken en gevraagd om deze
wet in te voeren. De staatssecretaris
ondersteunt het doel van de Wok,
namelijk dat consumenten informa-
tie krijgen als ze daar om vragen. De
staatssecretaris wil echter geen wet-
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telijk recht op informatie vastleggen.
Hij is van mening dat bedrijven uit
zichzelf informatie moeten verstrek-
ken. Hij vertrouwt erop dat dit
gebeurt. Ook VNO/NCW vindt een
wettelijk recht op informatie niet
nodig omdat de bedrijven het zelf
zullen oppakken.

Zwijgzaam
Uit onderzoeken van de Consumen-
tenbond blijkt echter nog niet dat
bedrijven van plan zijn (betere) infor-
matie te gaan verstrekken aan consu-
menten. Veel bedrijven gaven geen
antwoord, ook niet na veelvuldig aan-
dringen bij de directies. Deze bedrij-
ven staan sinds januari op de lijst van
‘zwijgzame bedrijven’ op de website
van de bond (www.consumenten-
bond.nl). Publicatie van deze lijst
heeft effect want de meeste bedrijven
op de lijst hebben reeds aangegeven
de vragen van de bond alsnog te zul-
len beantwoorden. Sommige bedrij-
ven zijn al van de lijst af omdat zij de
vragenlijst hebben teruggestuurd. De
Consumentenbond zal nog meer

branches onder de loep nemen,
waardoor de lijst weer zal groeien.
Zo’n groeiende lijst ondersteunt het
pleidooi van de bond voor de Wok.

De Consumentenbond roept boven-
dien de hulp in van consumenten om
de proef op de som te nemen. Aller-
eerst roept de bond consumenten op
om supermarkten met vragen te
bestoken over de herkomst van hun
vlees, vervolgens zullen ook andere
branches aan de beurt komen.

Keuringsgegevens
Naast de meer passieve informatie-
plicht die voortkomt uit de Wok, wil
de Consumentenbond dat bedrijven
en de overheid ook actief meer open-
heid van zaken geven over hun pro-
ducten. Op het gebied van voeding
zouden bijvoorbeeld de keuringsge-
gevens van de Keuringsdienst van
Waren toegankelijk moeten worden
gemaakt voor consumenten. Dit geldt
ook voor de reeds beschikbare infor-
matie van de sector. De etikettering
van voedingsproducten kan duidelij-
ker. En de regels voor het gebruik van
gezondheidsclaims op producten
moeten worden verbeterd. ■

Onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat 84% van de Nederlanders vindt dat hij

te weinig informatie krijgt om in de winkel te kunnen kiezen voor ‘verantwoord

gemaakte’ producten. Volgens 73% moet de overheid winkels verplichten om informatie

te geven over hoe producten zijn gemaakt als consumenten daarom vragen. De bond wil

dat zo’n informatieplicht wordt vastgelegd in de Wet openbaarheid van productie en

ketens (Wok).
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Sinds januari staat op de site een lijst van

‘zwijgzame bedrijven’

Met de Wok zou de consument bedrijven kunnen dwingen

informatie te geven over hun producten.


