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Geheel veilig voedsel is niet haalbaar, niet nodig en voor de ontwikkeling van het immuun-

systeem ongewenst. Met deze stelling waren alle bezoekers van de conferentie ‘Voedselvei-

ligheid tot (w)elke prijs?’ het eens. Maar hoe ver gaan we met eisen voor voedselveiligheid?

En zijn voedselgerelateerde problemen als hart- en vaatziekten niet veel belangrijker?

Overheid, onderzoeksinstituten, maat-
schappelijke groeperingen en universi-
teiten waren ruim vertegenwoordigd op
3 oktober bij de voedselveiligheidsconfe-
rentie van de stuurgroep Technology
Assessment van het ministerie van LNV.
De industrie was in veel mindere mate
aanwezig in stadskasteel Oudaen in
Utrecht. In de sfeervolle theaterzaal werd
voedselveiligheid in een breed kader
geplaatst. Hoe absoluut mogen eisen van

voedselveiligheid zijn? Of gaat dat ten
koste van diversiteit, kleinschalige voed-
selproductie of van ontwikkelingslanden?

Minor issue
Tim Lang, professor in Food Policy aan de
City University in London, gooide meteen
de knuppel in het hoenderhok door het
belang van voedselveiligheid te relative-
ren. "In de Westerse wereld zijn infectie-
ziekten een ‘minor issue’ ten opzichte
van hart- en vaatziekten en kanker. Dat
blijkt uit gegevens van de WHO. De rol
van voedsel bij het ontstaan van hart- en
vaatziekten is evident. Waarom bestaat
er wel een Europese Voedselautoriteit en
geen Cardiovasculair Europees Insti-
tuut?"
Volgens Lang wordt de consument ook
een belangrijker rol toegedicht dan hij
daadwerkelijk heeft. "Tegenover één dol-
lar aan voorlichting van de WHO staan
500 dollar aan reclame-uitgaven van
McDonald’s. Hoe onafhankelijk kan een
consument dan kiezen?" 
Lang ziet voeding en volksgezondheid als

maatschappelijke problemen. "Ze kun-
nen niet alleen met technische hulpmid-
delen worden opgelost. De huidige pro-
blematiek vraagt om een heldere visie."

Toezicht
‘Van keuring naar toezicht’, zo luidt de
nieuwe Nederlandse visie op voedselvei-
ligheid. Dr. ir. Wim de Wit, directie
Onderzoek en Risicobeoordeling van de
VWA, geeft aan dat de traditionele keur-
meester niet meer van deze tijd is. "Als
VWA merken we dat het huidige systeem
van regelgeving en inspectie vastloopt.
De General Food Law, die de verantwoor-
delijkheid voor de productveiligheid dui-
delijk bij de fabrikant legt, geeft ons ook
de mogelijkheid om het zelfregulerende
vermogen van bedrijven aan te boren. De
huidige wetgeving functioneert als stop-
licht, wij willen kijken of we ook rotondes
in de levensmiddelenwetgeving kunnen
aanbrengen."
De komende jaren zal de VWA het toe-
zicht vooral richten op productveiligheid
en systeemanalyses. Daarnaast behoren
openbaarheid van resultaten en crisisbe-
leid tot de speerpunten.

De dupe
In verschillende parallelsessies werd druk
gediscussieerd over de mogelijke gevol-
gen van al te strenge voedselveiligheids-
eisen. Ontwikkelingslanden mogen niet
de dupe worden, was de algemene
teneur. Aan de andere kant kan een ver-
soepelde regeling voor deze landen ook
betuttelend werken. Voor kleine produ-
centen en bijzondere productiewijzen
hoeft geen uitzondering te worden
gemaakt, vindt het gros van de bezoe-
kers. De strenge hygiëne-eisen voor de
veehouderij worden echter wel als irreëel

beschouwd. "Deze maatregelen zijn te
duur en overleven het economisch niet."
Zowel nationaal als internationaal in een
openbare discussie reële afwegingen
maken, dat lijkt de aanwezigen de ideale
manier om vast te stellen hoe ver de
eisen voor voedselveiligheid moeten
gaan. Misschien kan de vraag over een
Cardiovasculair Europees Instituut ook
worden besproken.
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‘Tegenover één dollar aan voorlich-
ting van de WHO staan 500 dollar aan

reclame-uitgaven van McDonald’s’

Een verantwoord consumptiepatroon met
veilige voedingsmiddelen, goed voor de
gezondheid van de consument. 


