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Met de komst van de General Food Law moeten alle ketenschakels snel gegevens

kunnen aanleveren over de herkomst, kwaliteit en bestemming van producten en

ingrediënten. Met de traceerbaarheid zit het dan wel goed. Bij gebruik van een

gemeenschappelijk keteninformatiesysteem dreigt misschien gevaar voor misbruik

van concurrentiegevoelige gegevens, zoals recepturen en productieprocessen.

Jan van Kooij, accountmanager levens-
en genotmiddelen bij de Voedsel en
Waren Autoriteit (VWA):
“Gegevens over recepturen en productie-
processen horen niet thuis in zo’n produc-
tinformatiesysteem. Kern in het tracerings-
verhaal is dat de volgende ketenschakel
moet weten welke voedselveiligheidsgeva-
ren nog moeten worden geëlimineerd.
Bevat een partij noten bijvoorbeeld wel of
geen aflatoxine? Binnen de keten moeten
er afspraken komen over wie op welke
punten wat controleert. Vooralsnog zijn
daarin maar weinig initiatieven geno-
men: producenten vinden het eng en
ingewikkeld om hierin samen te wer-
ken met fabrikanten die een andere
specialisatie hebben. Overigens
maakt de VWA alleen recalls open-
baar. Los daarvan publiceert zij geen
individuele bedrijfsgegevens. Momen-
teel bekijken we of we ook boetes voor
overtredingen van fabrikanten openbaar
moeten maken.”

Jan Droogh, secretaris Nederlandse
Voedingsmiddelenindustrie VAI:
“Wij zien vooralsnog geen gevaar voor
misbruik van vertrouwelijke gegevens na
invoering van de General Food Law.
Bedrijven leveren hun gegevens in geval
van problemen met de voedselveiligheid
immers aan bij de VWA. Daarbij gaat het
om gegevens over de leveranciers van
hun grondstoffen en over de afnemers
van hun producten. Voor zover mij
bekend bestaan er in Nederland geen
systemen waarin ketenschakels ook
gegevens over recepturen en productie-
processen moeten vrijgeven. De VWA
heeft toegezegd dat binnenkort overleg
plaatsvindt over het openbaar maken van
de verschillende gegevens.”

Renée Bergkamp, directeur-generaal
ministerie van LNV:
“LNV ziet geen gevaar voor misbruik. Wij
pleiten er voor de resultaten van over-
heidscontroles op voedselveiligheid in de
vleesketens openbaar te maken, zodat
consumenten bij de aankoop van vlees-
producten beter rekening kunnen hou-
den met voedselveiligheid. Binnen het
project ‘Kijkje in de keten’, waar de
ministeries van LNV en VWS, de VWA en
het Voedingscentrum bij betrokken zijn,
onderzoeken we aan welke informatie
consumenten precies behoefte hebben,

hoe het proces van controle en toezicht
moet worden ingericht en wat de juridi-
sche mogelijkheden zijn voor openbaar-
making van gegevens in de sector. Een
dergelijk informatiesysteem zou ook
interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld
de groente- en fruitsector.”

Marc Jansen, woordvoerder Centraal
Bureau voor de Levensmiddelenhandel
(CBL):
“Er moet een onderscheid worden
gemaakt naar informatie tussen keten-
partijen en informatie voor de consu-

ment. Je moet de consument niet
opzadelen met informatie waar hij
niets mee kan of niet op zit te wach-
ten. Informatie moet beschikbaar
zijn, maar de vraag is of je alles op

het etiket moet zetten. Je kunt ook
denken aan moderne media als inter-
net. De consument heeft er weinig

aan te weten dat verdacht voedsel
in een vroegtijdig stadium uit de
keten wordt genomen. Hij gaat er

sowieso vanuit dat in het schap een vei-
lig product ligt. Producenten en super-
markten moeten daar gezamenlijk voor
zorgen en leveranciers die er een potje
van maken, mogen van ons met naam en
toenaam genoemd worden. Samen met
de levensmiddelenindustrie werken we
aan een productinformatiesysteem: waar
komen producten vandaan, wat zit er in
en welke verwerkingsstappen hebben ze
ondergaan. De behandeling van recep-
tuurgegevens en bedrijfsspecifieke infor-
matie moet nog uitvoerig worden bedis-
cussieerd. Voor ons staat voorop: meer
transparantie voor de consument en
meer keteninformatie voor bedrijven.”
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Je moet de consument niet
opzadelen met informatie waar
hij niets mee kan of niet op zit te
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