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Consumenten worden gevoed

met ‘namaakherkomstinfor-

matie’ waarin romantische

boerderijtjes, vrolijke koeien

en Italiaanse oudjes figureren.

Feit en fictie zijn moeilijk te

onderscheiden – een perfecte

voedingsbodem voor media-

hypes en paniekreacties. Fabri-

kanten en winkeliers moeten

meer inzicht geven in de her-

komst van voedingsmiddelen.

Precies deze zaken staan cen-

traal in de nieuwste campagne

van het Voedingscentrum.

In de meerjarige KetenCampagne ‘De
voedselketen: weet wat je eet’ van het
Voedingscentrum wordt de consument
op verschillende manieren geattendeerd
op het bestaan van de keten achter een
consumentenproduct, op keuzes en con-
sequenties, op onvermoede verschillen
en op interessante details. De Keten-
Campagne, die mogelijk is gemaakt door
de directie VVA van het ministerie van
LNV, prikkelt en verleidt de consument
om actief op zoek te gaan naar informa-
tie over de herkomst en productietech-
nieken van voedsel.
De invalshoek van deze campagne is sim-
pel: eerlijk, objectief en realistisch infor-
meren over alle schakels in de voedsel-
productieketens, dus over de huidige,
moderne productiemethoden en -tech-
nieken en niet over de door de reclame

geromantiseerde schijnwereld. Het Voe-
dingscentrum gaat daarbij ook meer
ingewikkelde zaken niet uit de weg. Zo
worden onder meer controles, HACCP-
systemen, transport en etikettering op
een voor de consument begrijpelijke wij-
ze belicht. De ketens worden daardoor
transparanter met als doel een ‘schok-
vastere’ consument en een consument
die in zijn keuzes eigen verantwoordelijk-

heid kan nemen als het bijvoorbeeld gaat
om duurzaam versus gangbaar geprodu-
ceerd voedsel.

Communicatie
Die betere schokvastheid zoekt het Voe-
dingscentrum in de beschikbaarheid van
informatie voor de consument. Op korte
termijn is traceerbaarheid een verplich-
ting voor het levensmiddelenbedrijfsle-
ven. Daarmee is in principe elk detail
over de herkomst van een product
beschikbaar, alleen (nog) niet voor de
consument, die zal hooguit een
code op het etiket
vinden. De
traceerbaar-
heidsverplich-
ting komt
voort uit een
behoefte om
vertrouwen van
de consument
te bevorderen.
Dat is immers
het doel van de
General Food
Law. Het
beschikbaar stel-
len van herkom-
stinformatie, de
feiten over de ach-
tergrond van een
product, zakelijke
en correct, zal dat
vertrouwen zeker
steunen. Helaas
lijkt die cruciale
laatste schakel vooralsnog vergeten in de
wetgeving. Fabrikanten worden uitgeno-
digd om vooruit te denken en alvast een
invulling te bedenken voor die laatste
schakel, bijvoorbeeld door een decodeer-
mogelijkheid beschikbaar te stellen.
Dezelfde route naar herkomstinformatie
leidt tot een consument die zijn verant-
woordelijkheid kan nemen. Te vaak leidt
de commerciële druk tot verwaterde kwa-
liteit, veel dierenleed en producten die
bizarre afstanden afleggen. Het verweer
is dan veelal ‘het wordt verkocht, dus wil
de consument het’. Soms zal dat zo zijn,
maar zolang werkelijk inzicht in de keten

bij de consument ontbreekt, is het een te
gemakkelijk gekozen verweer. Denk bij-
voorbeeld aan het scharrelei. Eenmaal
herkenbaar en tegenover de context van
legbatterijeieren geplaatst, genoot het
scharrelei al snel de voorkeur van de con-
sument.

Transparantie
Het Voedingscentrum stelt dat wie de
consument erkent als ‘koning klant’ de
keten daadwerkelijk transparant dient te
maken. Zonder ade-

quate
communicatie over achtergrond, inhoud
en context brengen Codex, GFL, GFSI,
EAN-codes en dergelijke de consument
geen stap verder. Het Voedingscentrum
roept daarom de industrie en retail op
het thema ‘ketentransparantie voor de
consument’ daadkrachtig vorm en
inhoud te geven om daarmee op een voor
de consument toegankelijke wijze echt
een kijkje in de keten te geven.
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Door goede herkomstinformatie kan
de consument een verantwoorde

keuze maken

Een van de spotjes
uit de nieuwe
KetenCampagne.


