
Er wordt veel over het onder-
scheid tussen burger en con-
sument geschreven. De consu-

ment wordt in veel publicaties zo
dom mogelijk neergezet. De bood-
schap aan de voedingsmiddelenin-
dustrie is dat je weinig van hem kunt
verwachten. Voor de consument zou
alleen de laagste prijs tellen. In de
consumptiesociologie wordt de con-
sument bovendien als een emotio-

neel beest afgeschilderd, dat van de
beleving van de ene sensatie naar de
volgende strompelt [2].

Bij veel voedingsmiddelenbedrijven
en overheidsorganen vallen deze ver-
halen goed. Zij beweren dat de con-
sument niet meer informatie wil dan
de onbenullige etiketjes die ze nu
krijgen met ‘vers’, ‘gezond’ of
‘natuurlijk’. Ook wijzen zij een Wet
Openbaarheid Voedingsinformatie
af. Die zou te veel kosten, wat
vreemd aandoet ten aanzien van de
torenhoge reclamebudgetten.

Door het onderscheid wordt de
consument stelselmatig klein gehou-
den en alleen als geldbron gezien.
Alle hoop wordt op de burger gezet,

maar die wordt juist weer niet als
koper, bereider en eter van voedsel
gezien. Er wordt dus net gedaan als-
of consumenten niet voortdurend
afwegingen maken tussen gemak
(snel klaar?), budget (niet te duur?),
ethiek (scharreldier of niet?), sociale
overwegingen (wie eet er vanavond
mee?) en gezondheidsoverwegingen
(fruit of snoep?). Vanuit dit onder-
scheid is het onmogelijk om ruimte
te geven aan mondige personen die –
de een is voor genetisch gemodifi-
ceerd voedsel, de ander voor biolo-
gisch – hun voedsel kiezen.

Consument en burger zijn één: het
onderscheid tussen consument en
burger is net als het onderscheid tus-
sen de avondster en de morgenster
(ze verwijzen naar dezelfde entiteit:
de planeet Venus) conceptueel.

Kloof
Een ander probleem betreft de kloof
tussen consumenten en producenten.
Of het nu om dierziekten, milieupro-
blemen of gezondheidsproblemen
(obesitas) gaat, de kloof, die onver-
antwoordelijkheden (zowel bij de
snelle jongens van de voedingsmid-
delenindustrie als bij consumenten)
stimuleert, zit erachter. Alleen duide-
lijk structurele maatregelen die ver-
trouwen in zowel consumenten als
producenten stimuleren, kunnen uit-
komst bieden. Ik wil daarom een
pleidooi houden voor een zeer funda-
mentele plaats van consumenten
(meervoud!) in de voedselproductie
in producenten en consumentenra-
den, zodat de concrete, praktische
vragen (zie kader) van consumenten
nu eindelijk eens aan de orde komen.

Ethiek
De consument wordt niet door de
voedingsmiddelenindustrie geholpen
bij het maken van ethische keuzes
(welke dan ook). Ik beweer niet dat
consumenten voortdurend met pro-
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blemen van de voedselproductie
moeten of willen worden geconfron-
teerd. Maar zoals het nu gaat, dat ze
nergens met hun voedingskeuzen
geassisteerd worden, gaat het niet
meer. Daarom moeten op een breed
front stimulansen komen zodat con-
sumenten ook meer verantwoorde-
lijkheid kunnen nemen. Voorwaarde
voor de realisatie van een dergelijke
consumentenethiek van verantwoor-
delijkheid en respect is wél dat over-
heid en industrie er aan meewerken
de kloof tussen consumenten en pro-
ducenten te dichten en structureel
inspelen op de wensen van consu-
menten.

Strategieën
Ik pleit voor twee strategieën, die
tegelijkertijd en in samenhang die-
nen te worden ontwikkeld. De twee
strategieën, de ene gericht op het
beter informeren van individuele
consumenten, de ander op het stimu-
leren van actieve inbreng van consu-
menten in de voedselketens, dienen
in nauwe samenhang vorm te krij-
gen.

In de eerste plaats een strategie
gericht op de enigszins bewuste con-
sument, zodat die wordt geassisteerd
bij zijn ethische afwegingen. Verza-
melen en systematiseren van infor-
matie gebeurt altijd vanuit een vraag-
stelling. In voedingsland gebeurt het
verzamelen en systematiseren van
informatie (vangst- of productieloca-
tie, tijd, datum, condities) alleen van-
uit het oogpunt van de producenten.
Dit dient mijn inziens vanuit het
gezichtspunt van consument te
gebeuren. De huidige informatie-
technologieën zijn hier ruimschoots
op berekend.

In de tweede plaats dienen op de
vier bekende niveaus – bedrijf, regio-
naal, nationaal en internationaal –
infrastructurele maatregelen te wor-
den getroffen om consumenten/pro-
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De industrie neemt de consument onvoldoende serieus, onder andere door hem ten onrechte kunstmatig te splitsen in een

burger en een consument. Enerzijds moet informatie vanuit het standpunt van de consument en niet van de producent

worden verzameld en toegankelijk worden gemaakt. Anderzijds moeten er op bedrijfs-, regionaal, nationaal en

internationaal niveau consumenten/producentenraden (CPR’s) worden gevormd. Niemand in voedselland komt er goed

vanaf. De dieren zeker niet. Maar de consument heeft het toch eigenlijk het zwaarst. Het is een beklagenswaardige figuur

die van het ene eetmoment naar het andere wordt gejaagd, op zoek naar zo goedkoop mogelijk, zo veel mogelijk, en zo

geestdodend mogelijk voedsel [1].
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Vragen
Consumenten hebben de volgende vragen:

Waarom is het zo moeilijk iets te weten te komen over de échte

versheid (legdatum, geen verpakkingsdatum) van een ei?

Of: Waarom is het zo moeilijk de prijsopbouw te zien van een

prei? Waar zitten bijvoorbeeld de milieukosten?

Ook: Waarom staan op de viskisten in IJmuiden en Ierseke wel de

vangstplaats en vangstdatum, maar krijgt de consument nul op

het rekest wanneer hij daar naar vraagt in de winkel?

En: Waarom worden speciaal voor producenten tracking-en-tra-

cingtrajecten ontwikkeld en niet voor consumenten.

Woorden als ‘vers’, ‘natuurlijk’ en

‘gezond’ moeten verboden worden



33vmt • 25 april 2003 • nr 9

sten zullen niet bij iedereen goed
vallen. Maar het alternatief, door-
modderen binnen de voedingsmid-
delenindustrie, het ontbreken van
onafhankelijke overheidsorganen en
stimuleren van onverantwoordelijk-
heid bij de consumenten levert
alleen maar meer problemen. 

De CPR’s dienen op de vier niveaus
verschillende vorm gegeven te wor-
den. Ik zou me kunnen voorstellen
dat op lokaal niveau consumenten
uit de buurt worden betrokken bij
lokaal beleid en dat mensen worden
betrokken bij lokale productie, zoals
producenten, buurtbewoners, res-
tauranthouders en boeren. Maar ook
kan inzicht worden gegeven in loka-
le productieprocessen, met scho-
lingsprogramma’s over warenken-
nis. Op regionaal niveau zijn natuur-
en milieubewegingen, naast consu-
mentenbelangen van belang en
opnieuw horecaondernemingen. Op
nationaal niveau horen wetenschap-
pelijke gezondheidsexperts en
opnieuw consumentengroepen. Op
internationaal niveau geldt hetzelf-
de. ■

ducentenraden (CPR’s) op te starten.
Het ministerie van LNV heeft een eer-
ste begin gemaakt met een Consu-
mentenplatform, maar de regionale
beleidsdirecties hebben zoiets nog
niet. Dergelijke CPR’s kunnen ernsti-
ge ontsporingen verhinderen zoals
die van het Voedingscentrum, dat als
onafhankelijk orgaan hoereert door
ieder jaar alleen de grote voedingsin-
dustrieën (Honig, McDonalds) te
voorzien met haar Jaarprijs Goede
Voeding.

Een eerste vereiste voor het goed
kunnen functioneren van CPR’s is
openbaarheid van informatie. Er
moet een wet openbaarheid voedsel-
informatie komen die in principe
complete openbaarheid voorschrijft.

Een tweede vereiste is dat er een
keurmerk komt voor verantwoord
ondernemen, in de zin dat dat keur-
merk alleen wordt toegekend als
inderdaad is voldaan aan de eisen van
een CPR (bijvoorbeeld vertegenwoor-
diging van de belangrijkste stakehol-
ders). Zowel producenten als maat-
schappelijke instituties en overheids-
organen (Voedingscentrum, VWA)
dienen daar aan te voldoen. 

Alle komende innovaties in voe-
dingsland zullen verregaande conse-
quenties hebben voor de diverse
levensstijlen van burgers/consumen-
ten. Of het nu om genetisch gemodi-
ficeerd voedsel, functional food, een
voedsel- en etenspaspoort of -kaart
zal gaan, steeds worden hele ingrij-
pende veranderingen doorgevoerd.

Inbreng consumenten
De kern van mijn voorstel is dat deze
veranderingen alleen goed zullen
landen indien ten eerste consumen-
ten en producenten vanaf het begin
(en niet achteraf ), hierbij zullen wor-
den betrokken op in het vervolg uit te
leggen manieren, ten tweede over-
heidsorganen zich onafhankelijker
opstellen, en ten derde voedingsmid-
delenbedrijven meer inzicht en rele-
vante informatie (woorden als ‘vers’,
‘natuurlijk’ en ‘gezond’ moeten wor-
den verboden) geven aan consumen-
ten. Bestaande organisaties, zoals de
consumentenbonden, of bestaande
structuren, zoals A-merken, zijn
helemaal niet op deze nieuwe ingrij-
pende processen ingericht en hebben
geen onafhankelijk positie in deze.

Bij de oprichting en beleidspositio-
nering van de VWA bijvoorbeeld heb-
ben de consumentenbonden zich in
het geheel niet laten horen, terwijl
dit orgaan toch over de aanvaard-

baarheid van risico’s die burger/con-
sumenten willen nemen, moet gaan.
Ook is het bekend dat Unilever en
andere grote spelers in de voedings-
middelenindustrie (zie in Brussel en
Den Haag lobbiet over de bewijsvoe-
ring en labeling van functionele voe-
ding, maar hier worden consumen-
ten niet bij betrokken en de consu-
mentenbonden hebben geen duidelij-
ke strategie.

Weer een andere kwestie is obesi-
tas, dat zo langzamerhand een epide-
mie in Nederland en Europa aan het
worden is. De voedingsmiddelenin-
dustrie heeft een plicht om de onver-
antwoordelijke verhoging van vet,
suiker en zout in verwerkt voedsel van
de afgelopen tientallen jaren terug te
draaien en consumentenraden uitleg
te geven over haar anti-obesitasbe-
leid. Ieder verantwoordelijk voedings-
middelenbedrijf hoort een anti-obesi-
tasbeleid te voeren, in overleg met
onafhankelijke overheidsinstanties.

CPR’s
De oprichting van CPR’s zal niet
altijd gemakkelijk zijn. De uitkom-

nsumenten nog lang niet in beeld
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Consument en burger

zijn verenigd in één

persoon die zich bij zijn

aankopen laat leiden

door een breed scala aan

factoren, van gemak tot

prijs en van sociaal

wenselijk tot ethiek en

gezondheid.


