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Een initiatief

 •  van het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de Voedselketen 

(www.favv.be)

•  van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu 

(www.health.fgov.be)

•  van de Koning Boudewijnstichting 

(partner en coördinator van het 

project) (www.kbs-frb.be)





Voorwoord

De mening van de burger

Naar het voorbeeld van andere landen, die een rechtstreekse dialoog over voeding hebben geor-

ganiseerd, hebben het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - hierna ‘het 

Voedselagentschap’ genoemd - en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in partnerschap 

met de Koning Boudewijnstichting beslist om de consumenten (m/v) nauw te betrekken bij de 

ontwikkeling van het beleid omtrent voedselveiligheid. Dit zou gebeuren via een proefproject.

Ieder van ons heeft te maken met voedselveiligheid. De partners vinden dat de burgers (m/v) hun 

mening en hun ideeën hierover moeten kunnen geven en dat de discussie niet tussen specialisten 

alleen moet worden gevoerd. Daarom hebben ze in  een dialoog tussen dertig willekeurig 

gekozen burgers uit België georganiseerd. Ze hebben zich geïnformeerd, gedialogeerd, en hun 

ideeën naar voor gebracht. Hun voorstellen zijn offi  cieel aan het Voedselagentschap en de Fede-

rale Overheidsdienst Volksgezondheid gepresenteerd.

De doelstelling is drievoudig :

. de meningen en argumenten van burgers over het gekozen thema vergaren

.  de meerwaarde en complementariteit van een rechtstreekse dialoog met consumenten testen 

binnen het besluitvormingsproces van de overheid, in casu het Voedselagentschap en de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

. fungeren als motor en voorbeeld voor participatieve benaderingswijzen binnen de overheid

Voedselveiligheid: tot welke prijs ?

Het thema dat werd gekozen voor de dialoog is voedselveiligheid. Eten is één van onze basis-

behoeften en veilige voeding lijkt vanzelfsprekend. De laatste jaren werden heel wat inspannin-

gen geleverd om de voedselveiligheid te verhogen. Kunnen en moeten echter alle risico’s worden 

vermeden? Hoe ver moet er gegaan worden in het opsporen van bepaalde stoff en? En wat zijn de 

gevolgen van de maatregelen ter verbetering van de voedselveiligheid voor de smaak van onze 

voedingsmiddelen, de keuze, de prijs, enz.?

We willen via de dialoog te weten komen hoe ver de consumenten willen gaan en wat ze al of niet 

belangrijk vinden bij de aankoop van etenswaren. Aan de hand van de resultaten van de dialoog 

kunnen het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid defi niëren hoe 

ver men in het beleid, de regelgeving en de voedselcontrole moet gaan.

In dit document worden het project en de diverse etappes gepresenteerd, en worden de resulta-

ten van de dialoog geschetst.





De etappes van het project en van de dialoog

Het project omvat drie fasen. In Fase I werd, op basis van vergelijkbare initiatieven in binnen- en 

buitenland, onder meer bepaald welke het specifi eke thema van de dialoog zou worden. In Fase 

II werd het proefproject uitgevoerd en geëvalueerd. Het is pas na evaluatie dat zal worden beslist 

hoe het project wordt verdergezet en geïntegreerd in de bestaande beleidsstructuren (Fase III).

Schema  : de drie fasen van het project

Fase I : defi nitie

Het doel van de defi nitiefase was inzicht verwerven in de verwachtingen, bekommernissen 

en vragen van de belanghebbende partijen (‘stakeholders’) m.b.t. een denkoefening van deze 

aard, het identifi ceren van geschikte thema’s voor de dialoog, en het onder de loep nemen van 

gelijksoortige initiatieven – zowel in het buitenland als in België. Met dit doel werd een vijftiental 

personen geïnterviewd (zie de lijst in bijlage ) en een studiedag georganiseerd waar deskundi-

gen gelijksoortige projecten (bv.: Food Standard Agency in het Verenigd Koninkrijk, Nederlandse 

Consumentenplatform in Nederland, enz. ..) kwamen toelichten. Op basis van het voorgaande 

kwam het Begeleidingscomité van het project (zie bijlage ) in de loop van november  bijeen 

om de defi nitie van het proefproject (doel van de dialoog, thema van de dialoog, methode, stadia) 

te formuleren.

. Uitvoering 

van het 

proefproject

Fase I
Defi nitie

Fase II
Proefproject

Fase III
Integratie

. Diagnose

. Analyse van ver-

gelijkbare 

initiatieven

. Defi nitie 

van het 

proefproject

. Evaluatie . Integratie

Beslissing 

GO/STOP

  /   //     //   /-/  /     -/





Fase II: het proefproject

Het doel hier was de uitvoering van het project volgens de in fase I geformuleerde defi nitie. Het 

proefproject was opgebouwd rond een dialoog tussen dertig Belgische burgers die willekeurig 

werden geselecteerd en die op voorhand documentatie kregen over het gekozen onderwerp, en 

de resultaten van gesprekken met specifi eke doelgroepen. Het proefproject omvatte de hiernaver-

melde stadia.

Schema  :  de etappes van het proefproject

Opstellen van een 

basisdocument

Focusgroepen van 

consumenten die een 

specifi eke verhouding 

hebben tot het thema

Informeren 

van de 

deelnemers 

(m/v) aan het 

panel

Selectie van de deelnemers (m/v) 

aan de dialoog

Panel Verslag

Vervolg en 

feedback 

 aan de deel-

nemers

Evaluatie

Informeren van de deelnemers

De deelnemers hebben een informatiedocument ontvangen met de titel ‘Voedselveiligheid: tot 

welke prijs?’. Hierin zijn basisgegevens opgenomen over voedselveiligheid, de vragen die hiermee 

verband houden, het beheer van de voedingsrisico’s, wat er op het spel staat, en de factoren die 

invloed kunnen hebben op de beslissing om een bepaald voedingsmiddel al dan niet te consume-

ren. Dit document heeft de bedoeling zo neutraal, zo duidelijk en zo eenvoudig mogelijk te zijn. 

Het is gratis verkrijgbaar bij het Voedselagentschap, of kan worden gedownload van de webstek 

van het Voedselagentschap (www.favv.be) of van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be). 

Dit document werd enkele weken vóór de dialoog uitgedeeld aan de panelleden.

Parallel hiermee heeft het project team vier discussiegroepen (de ‘focusgroepen’) georganiseerd 

met personen die een speciale band hebben met voeding en voedselveiligheid, en die dus waar-

schijnlijk een andere kijk hebben dan het doorsnee publiek op wat een aanvaardbaar voedingsri-

sico is.





 Het ging om de volgende vier groepen (zie lijst in bijlage ):

 .  kansarmen

 .  personen met verhoogd risico (bejaarden, zwangere vrouwen, mensen met een allergie, 

personen met een verlaagde weerstand of personen die zich om gezondheidsredenen aan 

een bepaald dieet moeten houden)

 .  personen die hun voeding voornamelijk kopen in korte ketens (bv. hoeveproducten op de 

boerderij) en/of in de biowinkel

 .  personen die een gegronde klacht hebben geformuleerd bij het Meldpunt van het 

Voedselagentschap

De resultaten van deze discussies werden meegenomen bij de werksessies van het paneldebat.

Selectie van de deelnemers

Dertig Belgische burgers werden willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan een weekend 

van dialoog. De criteria voor de samenstelling van het discussiepanel waren evenwicht en diver-

siteit. Er werd gestreefd naar evenwicht inzake geslacht en taal, en naar diversiteit inzake leeftijd, 

beroep, gezinssituatie, opleiding en nationaliteit. In bijlagen  en  wordt nader ingegaan op de 

selectieprocedure en het profi el van de panelleden. U vindt er ook de lijst van deelnemers.

De dialoog

De dertig geselecteerde personen kwamen voor een weekend in Brussel bijeen om er onder de lei-

ding van twee facilitatoren in dialoog te treden over het thema van de voedselveiligheid. Het doel 

was om de mening en de argumenten van deze mensen in verband met deze kwestie aan de weet 

te komen (het was geen vereiste dat een consensus zou worden bereikt).

Evaluatie

Het proefproject wordt door externe beoordelaars geëvalueerd, zowel voor wat de gevolgde 

procedure als voor wat de resultaten betreft. Het is de bedoeling inzicht te krijgen in de toepasse-

lijkheid van deze werkvorm, zowel inhoudelijk als qua aanpak:

•  Heeft de dialoog de mogelijkheid geboden naar voren te brengen wat de burgers belangrijk 

vinden en eventueel een aantal nieuwe ideeën aan te dragen voor de beleidsmakers?

•  Wat is de toegevoegde waarde en de complementariteit van een rechtstreekse dialoog met de 

consumenten in een bestaande beslissingsprocedure?

•  Als we deze werkvorm herhalen, welke zijn dan de punten waarmee we rekening moeten hou-

den en onder welke vorm moeten we dat dan doen?



Voedselveiligheid :
tot welke prijs ?



Rapportering en follow-up

Tijdens het weekend zelf werd al een verslag met de eerste ruwe resultaten van de dialoog op-

gesteld. Het werd aan de deelnemers en de beleidsmakers overhandigd in de loop van zondag-

middag. Het document dat u nu voor zich heeft, geeft een meer gedetailleerde analyse van de 

resultaten en belicht het project in zijn geheel. Op dit ogenblik werken de beleidsmakers bij het 

Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid hun antwoorden naar de 

deelnemers uit, en bekijkt men welke aanbevelingen in aanmerking zullen worden genomen – of 

net niet – en waarom. Deze punten zullen mondeling en schriftelijk aan de deelnemers worden 

meegedeeld begin .

Planning

Het proefproject liep over het jaar . In juni  werd de laatste hand gelegd aan de basis-

tekst. De discussiegroepen hadden plaats in de loop van juni . Het panelgesprek werd gehou-

den tijdens het weekeinde van  en  oktober . Het einde van de follow-up-fase is gepland 

voor eind  / begin .





Het verslag van de focusgroepen

Er werden debatten met vier specifi eke doelgroepen georganiseerd :

 .  kansarmen

 .  personen met verhoogd risico (bejaarden, zwangere vrouwen, mensen met een allergie, 

personen met een verlaagde weerstand of personen die zich om gezondheidsredenen aan 

een bepaald dieet moeten houden)

 .  personen die hun voeding voornamelijk kopen in korte ketens (bv. hoeveproducten op de 

boerderij) en/of in de biowinkel

 .  personen die een gegronde klacht hebben geformuleerd bij het Meldpunt van het 

Voedselagentschap

De deelnemers aan de focusgroepen kregen de gelegenheid te benadrukken wat zij belangrijk 

vinden als het om voedselveiligheid gaat. De verwachting was dat elke groep vanuit zijn eigen 

ervaringsdeskundigheid specifi eke argumenten zou aanbrengen met betrekking tot vragen zoals: 

Hoe zwaar wegen welke risico’s? Zijn er omstandigheden die maken dat mensen een zeker risico 

willen lopen? Zijn er omstandigheden die maken dat mensen heel weinig risico aanvaarden? Elke 

groep kreeg ook de gelegenheid om eigen beleidsaanbevelingen te formuleren. Uit de discussies 

van de focusgroepen kwamen twee centrale conclusies naar voren:

.  Zelfs al investeert het Voedselagentschap veel in risicobeheer, dan nog zullen mensen een 

voedingsrisico als een bezwaar blijven beschouwen zolang men weinig doet aan:

 •  het gebrek aan vertrouwen in overheden, ketens en experts;

 •  het gevoel vervreemd te zijn van het eigen voedsel, dat wil zeggen, de ervaring geen zicht 

te hebben op de ingrediënten, de productieketen, de weg die het voedsel afl egt tot het in 

de winkel komt;

 •  de ervaring weinig persoonlijke controle te hebben over het voedsel;

 •  de sociale ongelijkheid die gecreëerd, of in stand gehouden wordt door voedselproductie, 

dit zowel op het niveau van de productieketen (vb. koffi  eboeren die geen eerlijke prijs 

krijgen voor hun product) als op het niveau van de consument zelf (vb. kansarmen die niet 

de kans hebben duurdere biologisch gekweekte producten te kopen).

   In de verschillende groepen zullen bepaalde accenten meer worden benadrukt dan andere.

   Bij de kansarmen leeft een sterk gevoel van wantrouwen. Men stelt vragen bij de lengte en 

de grootschaligheid van de productieketen en bij het gebruik van pesticiden en medicatie in 

landbouw en veeteelt. Ook geeft men aan zich van de voedselketen vervreemd te voelen.



Voedselveiligheid :
tot welke prijs ?



   Mensen met een allergie of ziekte zullen bepaalde producten mijden op basis van een vroe-

gere ervaring (producten waar zij al eens eerder ziek van werden worden niet meer gekocht) 

maar ook omdat ze op dit vlak weinig transparantie en dus weinig persoonlijke controle erva-

ren (niet alle ingrediënten worden op het etiket vermeld). 

   Biologische eters laten zich leiden door argumenten in verband met gezondheid, smaak en 

‘ethische keuzes’ (politiek, milieu). Het gezondheidsargument primeert voor hen.

   De leden van de klachtengroep benadrukken het belang van het fenomeen wantrouwen in de 

overheid en de productieketen, maar maken hier de kanttekening bij dat men op zoek moet 

gaan naar de onderliggende subjectieve gronden.

.  Verder investeren in het verkleinen van voedingsrisico’s zal door consumenten niet ten volle 

worden gewaardeerd als dit ten koste gaat van andere aspecten die met voeding samengaan 

zoals:  comfort/gemak,  eten als sociale gebeurtenis, prijs, smaak, variatie, traditie, bekendheid 

met het proces, een gezondheidsvoordeel, beschikbaarheid van voedsel. Verder investeren 

in veiligheid heeft ook weinig zin als omwille van ontwikkelingen in de voedingssector een 

bepaalde gelatenheid de bovenhand krijgt (‘ze knoeien toch’).





Het verslag van het burgerpanel





Methodologie 

Samenvatting van de discussies en aanbevelingen 

Resultaten van de diverse etappes van het weekend 
. Onthaal en inleiding - de spelregels 

 .. Doelstellingen en werkwijze 

 .. Inhoud 

 .. Commentaar van de burgers 

. Eerste vrije reacties : perceptie en aanvaardbaarheid van ‘voedselveiligheid’ 

 .. Doelstelling en werkwijze 

 .. Factoren die de perceptie van voedselveiligheid beïnvloeden 

 .. Afwegingen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van risico’s 

. Samen bijleren aan de hand van casussen 

 .. Doelstelling en werkwijze 

 .. Discussie in vier subgroepen 

 .. Aanzet tot analyse 

 .. Commentaar door referentiepersonen 

 .. Vragen om uit te diepen 

. Werksessie over de factoren die worden afgewogen tegenover voedselveiligheid 

 .. Doelstelling en werkwijze 

 .. Factoren die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen 

 .. Argumenten en afwegingen 

. Boodschappen en conclusies 

 .. Boodschappen van de deelnemers 

 .. Boodschappen in verband met de participatieve oefening 

 .. Boodschappen vanuit een burgerperspectief 

 .. Samenvattend 





Methodologie

Onder de begeleiding van twee facilitatoren hebben de dertig geselecteerde burgers gedurende 

een weekend in Brussel gediscussieerd over voedselveiligheid. De bedoeling was om hun advie-

zen en argumenten in te winnen over :

•  de factoren die ze belangrijk vinden om af te wegen tegenover voedselveiligheid ; welke 

elementen er al dan niet meespelen in hun beslissing om voedingswaren te kopen en te 

consumeren, en waarom

•  de aanwezigheid van resten van bepaalde substanties in voedingswaren : hoever moet men 

gaan ?

•  de kwestie van normen voor kleine productenten

 Er was geen verplichting om tot een consensus te komen.

Om het de deelnemers gemakkelijker te maken, werd het weekend opgesplitst in diverse etap-

pes, die hierna worden beschreven. In de werksessie na de kennismaking werd vertrokken van de 

percepties en ervaringen van de deelnemers omtrent voedselveiligheid.

De burgers werden vervolgens bewust gemaakt van de vele facetten van voedselveiligheid via 

een werksessie rond twee case studies. Hierbij konden ze een beroep doen op een aantal referen-

tiepersonen. Daarna hebben de deelnemers een lijst met factoren opgemaakt die ze belangrijk 

vinden om af te wegen tegenover voedselveiligheid. Ze hebben daarin de prioriteiten vastgelegd 

en hun voorstellen beargumenteerd. Tot slot hebben de panelleden een aantal conclusies en 

aanbevelingen voor de verantwoordelijken van het Voedselagentschap en de Federale Overheids-

dienst Volksgezondheid geformuleerd.





Schema  : de diverse etappes van het weekend

Zaterdag  oktober
.  Onthaal en introductie ; 

spelregels

•  Kennismaking door de deelnemers

•  Verduidelijking van de doelstellingen van het project en 

van het panel

•  Validatie van de spelregels aan de hand van een charter, 

waarop de deelnemers commentaar kunnen geven

.  Eerste vrije reacties •  Exploratie van de percepties van de deelnemers i.v.m. 

voedselveiligheid, op basis van hun eigen ervaringen

.  Samen bijleren aan de hand 

van twee casussen

•  Fase van uitwisseling en verrijking

•  De deelnemers begrijpen beter welke factoren een link 

kunnen hebben met voedselveiligheid

•  De opdrachtgevers vergaren reeds informatie via de 

werksessie omtrent twee casussen

•  Gelegenheid om referentiepersonen te raadplegen

   Terugblik op de werksessies •  Voorlopige balans van het panel

•  De opdrachtgevers identifi ceren de punten waarover zij 

van de deelnemers nog verdere toelichting wensen

Zondag  oktober
.  Werksessie over de factoren •  Op basis van de vorige werksessies worden de acht be-

langrijkste factoren geïdentifi ceerd die een rol spelen bij 

beslissingen ivm voedselveiligheid ; eerst gebeurt dit op 

individuele basis en daarna in groep

•  Discussie en uitwisseling van argumenten

.  Formuler ing van voorstellen 

en conclusies

•  De deelnemers formuleren hun boodschappen en conclu-

sies voor de beleidsmakers

•  Opmaak en overhandiging van het verslag in aanwezig-

heid van de beleidsmakers

De plenaire sessies verliepen met simultaanvertaling. De werken in subgroepen verliepen over 

het algemeen per taal (Nederlandstaligen en Franstaligen) ; de resultaten ervan werden in plenaire 

sessie gepresenteerd en gevalideerd.

Samenvatting van de discussies en aanbevelingen

In dit gedeelte worden de kernboodschappen gepresenteerd die naar voren komen uit de analyse 

van de werksessies.

Anders dan in de focusgroepen, participeerde een groep burgers aan het panel die zo goed mo-

gelijk een afspiegeling vormt van de sociologische diversiteit van onze maatschappij. Met hen is 

vooral gewerkt aan suggesties voor de betrokken overheden (Federale Overheidsdienst Volksge-

zondheid, Voedselagentschap).





De belangrijkste accenten in die suggesties zijn:

•  Bij de meeste panelleden staat een zorg voor de leefbaarheid van kleine producenten en distri-

buteurs en voor de handhaving van korte ketens voorop. 

•  De panelleden zijn wel beducht voor mogelijke prijsverhogingen die het gevolg kunnen zijn 

van een verhoging van de voedselveiligheid.

•  Er bestaat een grote behoefte aan inzicht in de voedselketen.

•  Het is best om een zekere nuchterheid aan de dag te leggen met betrekking tot het probleem 

van voedselveiligheid.

•  Er moet gewerkt worden aan de oorzaak van milieuvervuiling. Er is genoeg aandacht voor 

controle en normen; de oorzaken moeten worden aangepakt.

Bij een discussie over deze suggesties kwam een eigen burgerperspectief naar voor dat op een 

aantal punten verschilt van het perspectief dat overheden en referentiepersonen over deze 

kwestie in het debat inbrengen. Verschillen komen tot uiting met betrekking tot de interpretatie 

van het concept ‘voedselveiligheid’, de defi nitie van het probleem en de gesuggereerde wegen ter 

oplossing van het probleem.

Concept ‘voedselveiligheid’:

Langs de zijde van de overheid en de referentiepersonen heeft de term ‘voedselveiligheid’ een 

eerder technische betekenis. De term verwijst naar chemische contaminatie en microbiologische 

risico’s. De panelleden interpreteren ‘voedselveiligheid’ op een minder technische manier. Zij 

associëren voedselveiligheid enerzijds met begrippen als voedingswaarde, voldoende variatie, 

authenticiteit, ‘natuurlijkheid’, gezondheid, duurzaamheid en anderzijds met hygiëne, versheid, 

zuiverheid en kwaliteit van de ingrediënten.

Probleemdefi nitie:

In hun probleemdefi nitie gaan overheid en referentiepersonen uit van veronderstellingen die tij-

dens de discussies niet hard worden gemaakt. Aan de ene kant volgen ze (impliciet) de redenering 

dat consumenten absolute veiligheid wensen, aan de andere kant zien ze een eenduidig verband 

tussen de veiligheid en de prijs van een voedingsproduct: hoe meer veiligheid, hoe duurder. 

Aangezien een totale voedselveiligheid op die manier onbetaalbaar wordt, lijkt het eigenlijke pro-

bleem te verschuiven. Dat probleem is dan niet meer de veiligheid van voedingsproducten, maar 

wel de hoge eisen die consumenten stellen. 

De panelleden formuleren de kern van het probleem op een andere manier. Zij benadrukken 

vooral hun gebrek aan inzicht in de voedselketen (de ingrediënten van voedingsproducten en 

de risico’s ervan,  de organisatie van de productieketens, de herkomst van producten, de wijze 

waarop normen tot stand komen.)  Het besef dat een goed overzicht van de complexe voedings-

sector vrijwel onhaalbaar is en negatieve ervaringen met incidenten in het verleden, werkt het 

wantrouwen in een verdergaande technologisering, globalisering en schaalvergroting van de 

voedingssector in de hand.  De panelleden zien ook de nadelige eff ecten van genoemde ontwik-





kelingen in de voedingssector op hun leefwereld. Zij betwijfelen bovendien sterk of een effi  ciënte 

controle door de overheid van een dergelijke complexe voedingssector mogelijk is. 

Oplossingen:

De overheid wil een antwoord op de vraag welke prijs consumenten willen betalen voor voedsel-

veiligheid.

De panelleden trekken de hypothese dat meer veiligheid automatisch uitmondt in een hogere 

prijs in twijfel.  Eerder dan naar antwoorden te zoeken op het door de overheid gepresenteerde 

probleem, gaan zij op zoek naar manieren om voedingsproducten voldoende veilig te maken 

zonder dat dit een verhoging van de prijs inhoudt of een bedreiging vormt voor de leefbaarheid 

van kleine producenten en distributeurs. Ze doen hieromtrent een aantal voorstellen.

De overheid zal in haar oplossingen het belang van informatie benadrukken.

De panelleden willen vooral vertrouwen kunnen hebben in hun voeding. Om dat vertrouwen te 

herstellen is er inderdaad behoefte aan duidelijke en volledige informatie.. Deze informatie betreft 

de ingrediënten, de productiewijze (de productieketen, de hygiëne tijdens bereiding, bewaring, 

transport, distributie), de producent.

Informatie is volgens hen een nodige, maar geen voldoende voorwaarde voor vertrouwen. Hand-

having en/of herstel van vertrouwen stoelt op een aantal voorwaarden:

•  Herstel van de band met de producent en de productieketen (is er mogelijkheid tot persoonlijk 

contact? belang van kleinschalige productie, van mogelijkheid tot zelfcontrole);

•  De kwaliteit van het milieu verbeteren (vervuiling van bodem, water) waarin grondstoff en 

gekweekt en geteeld worden;

•  De kwaliteit van de gebruikte productiemethodes herbekijken (gebruik van pesticiden, medica-

tie, additieven…); 

•  De kwaliteit van het overheidsbeleid t.a.v. voedselveiligheid verzekeren (zijn de normen veilig? 

wie bepaalt de normen? hoe goed wordt de controle uitgevoerd? voldoen producten die uit 

het buitenland komen aan dezelfde normen en ondergaan zij een zelfde controle?).

Tot slot drukken de panelleden hun waardering uit voor de inspanningen vanwege de overheid 

om de veiligheid van het voedsel te garanderen. Ook ervaren ze deze participatieve oefening als 

een belangrijk initiatief van de overheid om voedselveiligheid dichter te laten aansluiten bij hun 

wensen en verwachtingen. Ze waarderen de inbreng van de referentiepersonen als een geslaagde 

poging tot verruiming van het eigen perspectief. Verder verwachten ze van de overheid feedback 

over wat er met hun ideeën en suggesties na afl oop van het panel zal gebeuren.

Hierna worden de resultaten gepresenteerd van de verschillende etappes van de dialoog, zoals ze 

worden beschreven in schema .





Resultaten van de diverse etappes van het weekend

.  Onthaal en inleiding - de spelregels

.. Doelstellingen en werkwijze

Bedoeling van deze etappe was om de deelnemers op hun gemak te stellen, hen te informeren 

over het project, de agenda van het weekend, de doelstelling en het vervolg dat eraan zou worden 

gegeven.

De spelregels voor het weekend waren vastgelegd in een charter. De panelleden hebben dat char-

ter becommentarieerd en aangevuld.

.. Inhoud

Belangrijkste principe :

 Elke visie, elke mening heeft het recht om aan bod te komen en moet in overweging genomen worden.

De ondersteuningsploeg en de begeleiders van het panel verbinden zich ertoe om

•  Alles in het werk te stellen om onder alle betrokkenen een klimaat van open dialoog en tolerantie te  

creëren rond het thema.

• Volledig neutraal te blijven met betrekking tot het onderwerp.

•  Zich onafhankelijk op te stellen ten opzichte van instellingen, politieke partijen en andere betrokken 

partijen.

•  De vrije meningsuiting van iedereen te garanderen.

•  De eindconclusies van de groep burgers door te geven aan de betrokken beleidsmakers.

De deelnemers aan het panel verbinden zich ertoe

•  Om tijdens het werk en de dialoog respect te tonen voor de ideeën en uitspraken van iedereen.

•  Te spreken uit eigen naam en vanuit eigen overtuigingen, zonder één of andere groep te willen verte-

genwoordigen.

•  Aan het volledige proces deel te nemen.

•  Om tijdens de dialoog bij het onderwerp te blijven.

•  Om in groep (en met de hulp van de ondersteuningsploeg) een verslag te maken met de conclusies van 

de besprekingen. Dit document zal op  oktober overhandigd worden aan de betrokken beleidsmakers.

De ontvangers van de adviezen verbinden zich ertoe

•  Om tijdens het weekend niet tussen te komen in de dialoog van de burgers - deelnemers

•  De mening van de burgers te respecteren en de adviezen in ontvangst te nemen zoals ze geformuleerd 

werden.





.. Commentaar van de burgers

De aanwezigen halen een aantal aandachtspunten uit het charter naar voor die zij als het meest 

belangrijk ervaren:

•  Burgers, ondersteuners (STEM, verslagnemers, technische ploeg, evaluatoren, observatoren) en 

begeleiders (facilitatoren, het Voedselagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezond-

heid en de Koning Boudewijnstichting)

  -  garanderen vrije meningsuiting;

  -  hebben respect voor ideeën van iedereen;

•  Burgers

  -  spreken uit eigen naam; niet als vertegenwoordiger van belangengroepen;

•  Ondersteuners

  -  zwijgen om goed te luisteren

De burgers voegen spontaan een element toe aan het charter. Zij drukken de wens uit om geïnfor-

meerd te worden over wat er met de resultaten van dit panel zal gebeuren en over wat de impact 

ervan zal zijn.

.  Eerste vrije reacties : perceptie en aanvaardbaarheid van ‘voedselveiligheid’

.. Doelstelling en werkwijze

Bij deze eerste werksessie werd vertrokken van de perceptie(s) van de deelnemers omtrent voed-

selveiligheid, op basis van hun leefwereld, hun ervaringen en gevoelens.

De facilitatoren willen peilen naar hoe de deelnemers zelf het risico ‘voedselveiligheid’ inschatten 

en in welke mate ze dit risico aanvaarden. Daartoe nodigen zij hen uit om zich een aantal voe-

dingsproducten voor de geest te halen en de veiligheid ervan te beoordelen. Enerzijds vragen zij 

om twee producten te noteren die de panelleden hebben gekocht ondanks hun besef dat er een 

zeker risico aan vastzit. Anderzijds vragen zij om twee producten te noteren die de panelleden 

niet hebben gekocht omdat zij geen vertrouwen hebben in de veiligheid ervan. De panelleden 

situeren elk product op een schaal tussen  (zeer onveilig) en  (zeer veilig). In de erop volgende 

bespreking motiveren zij hun keuze.

.. factoren die de perceptie van voedselveiligheid beïnvloeden

In een eerste analyse staat de vraag centraal: wat maakt dat mensen het risico van voedselveilig-

heid al dan niet als hoog percipiëren? 

Ongeveer drie producten op vier van de door de panelleden genoemde voedingswaren betreff en 

vlees, vis en zuivel in diverse varianten. Eenzelfde product (bv. fi let américain) kan zowel een hoge 





(behoorlijk veilig) als een lage (zeer onveilig) score krijgen. Dit betekent dat twee panelleden de 

veiligheid van dit product heel verschillend inschatten. Tegelijk kunnen verschillende panelleden 

een product als even onveilig inschatten (als voorbeeld nemen we weer fi let américain). Voor het 

ene panellid is dit geen reden om het product niet te kopen, terwijl een ander panellid dit product 

juist daarom in de schappen van de winkel laat liggen. In deze sectie zetten we de redenen bijeen 

die panelleden aanvoeren voor hun inschatting van een product als meer of minder veilig. In de 

volgende sectie zullen we kijken welke factoren hun bereidheid om een risico al dan niet te lopen 

beïnvloeden.

De factor vertrouwen in de winkelier of bereider speelt in de perceptie van vlees als ‘onveilig’ 

product een belangrijke rol. Rond de productie van vlees heeft een deelnemer te veel vragen. Beu-

ling wordt door een andere deelnemer nooit gekocht omdat hij daarvoor naar een andere slager 

moet dan waar hij al zijn ander vlees koopt. Het uitzicht van een homp vlees aan een spie doet één 

deelneemster al direct besluiten om kebab niet te kopen. Ze heeft vragen bij de bereidingswijze 

(‘Hoe lang hangt dit daar al?’) en de temperatuursverschillen waaraan zo’n stuk vlees bloot wordt 

gesteld in de winkel. Bij haar in de buurt werd een kebabzaak ooit gesloten ‘omwille van de ratten 

en de kakkerlakken’. Of de uitspraak: ‘Toevoegingen zorgen ervoor dat een stuk vlees er goed 

uitziet, maar zodra men het bakt wordt het kleiner.’ Van gehakt vlees (fi let américain, preparé en 

hotdog) weet de consument niet wat er uiteindelijk in zit. Er zijn vragen zoals: ‘Hebben de restjes 

vlees die in salami verwerkt zijn een constante kwaliteit, is dat wel traceerbaar?’ Deelnemers stel-

len zich verder vragen bij de bewaring van oesters die vaak uitgestald worden in het raam van een 

restaurant of van vis op de markt (‘Hoe lang ligt die vis daar al?’). Een aantal panelleden hebben 

vragen bij ‘fastfood’. ‘Je hebt geen informatie over het vet en de sauzen staan daar zo maar open 

in een frietkraam’. ‘Softijs moet heel koud bewaard worden maar die installaties staan vaak uren 

in zon’. Bij verse groenten gaat het om de bekommernis omtrent de bewaring en de versheid van 

het product. ‘Ik heb één keer gezien dat iemand in een warenhuis alle vergeelde blaadjes van de 

spruitjes weghaalde om ze er terug vers uit te laten zien. Sindsdien koop ik er niet meer’. Som-

mige deelnemers stellen zich vragen bij de ernst waarmee een verkoper/bereider hygiënische 

voorschriften respecteert. ‘Een smoske brood wordt bereid door een persoon die achteraf het geld 

in ontvangst neemt’. Tenslotte missen sommige panelleden informatie over de houdbaarheidster-

mijn. ‘Ik heb wel vertrouwen in de producten die ik koop bij de slager, maar ik weet niet hoe lang ik 

het product mag bewaren, want ik mis informatie over de bewaringstermijn’. Of ze vertrouwen de 

informatie niet: ‘Etiketten met de versheidsdatum worden overplakt’.

Ook de factor vervreemding van het product en de productieketen (door technologisering, 

grootschaligheid, mondialisering) speelt een rol in de perceptie. Iemand koopt nooit kip die uit 

het buitenland komt. De invoer van dergelijk vlees maakt de voedselketen volgens hem nodeloos 

lang. De lijst aan additieven op het etiket van kant-en-klare industrieel bereide voeding doet een 

bepaalde deelnemer al besluiten om dergelijke producten niet te kopen. Hij voelt zich ook veel 

‘energieker’ sinds hij dergelijke maaltijden niet meer consumeert. Margarine is voor een deelnemer 

‘een weinig duidelijk product’. Ze verkiest olie of boter als ‘natuurlijke’ vetstoff en. Fruit wordt door 

een deelneemster als ‘redelijk onveilig beschouwd’ omdat fruit nu eenmaal wordt bespoten. Res-

ten van pesticiden zullen volgens deze deelneemster altijd terug te vinden zijn op het fruit. Ze ver-

trouwt ook niet helemaal de normen die hierover zijn opgesteld (vertrouwen in wetenschappelijke 

experten en in controlebeleid). Als consument kan je het meeste fruit wel schillen maar je verliest 

hierdoor ook de meeste vitaminen (gebrek aan eigen controle). De banaan wordt als voorbeeld 

van ‘redelijk onveilig’ exotisch fruit aangehaald. Dit fruit wordt met allerlei producten bewerkt om 

het rijpen/rotten tijdens het vliegtuigtransport tegen te gaan. De controle in de landen van her-





komst is vaak beperkt. Er is de moeilijkheid om bepaalde ingevoerde voedingsproducten op hun 

voedselveiligheid te controleren. Een deelnemer verwijst naar een parlementaire zitting waarin de 

bevoegde minister het antwoord schuldig moest blijven op de vraag hoe de controle op exotisch 

fruit in België is georganiseerd (vertrouwen in controlebeleid). Ook bij rijst is er de vraag naar de 

herkomst van het product en de controle die in bepaalde landen weinig of niet is uitgebouwd. 

Van verpakte bereide gerechten weet je als consument vaak niet van waar deze producten komen 

en of ze op verantwoorde manier zijn bewaard. ‘Volgens Test-Aankoop voldoen de bereidings- en 

bewaringswijze van klaargemaakte producten niet op microbiologisch niveau’. Sommige panel-

leden schatten producten met te veel E’s als onveilig in (wantrouwen in wetenschappelijke kennis). 

Producten met te veel E’s schrikken een deelnemer af, ook al weet hij dat sommige E’s niet echt 

kwaad kunnen. Als consument blijft hij er toch te weinig van afweten. Bijkomend is er ook de zorg 

‘wat het eigenlijke product nog is’ wanneer er zoveel E’s nodig zijn om tot het voedingsproduct te 

komen. Bij fel gekleurd snoep ziet een ander panellid al aan het uitzicht dat hier veel additieven 

zijn aan toegevoegd en dit kan volgens deze deelnemer niet gezond zijn. Wantrouwen in weten-

schappelijke kennis komt eveneens tot uitdrukking in de volgende uitspraak: ‘Ik mis eenduidige 

informatie over de schadelijkheid van GGO’s’.

Het aspect maatschappelijke ongelijkheid doet mensen anders naar vlees kijken. Een overweging 

die speelt is de impact op de derde-wereldproblematiek. De gronden die nu nodig zijn om voe-

ders te telen, kunnen volgens deze deelnemer beter aangewend worden om granen en groenten 

voor mensen te kweken. 

 Impact van milieuvervuiling (of wat men ervan meent te weten) speelt mee in de perceptie van 

een product als onveilig. Bij vis gaat de zorg uit naar wat er aan vervuilende stoff en uit het milieu 

uiteindelijk in de vis terecht komt. Het Victoriameer waar de victoriabaars wordt gekweekt is 

volgens één deelneemster ‘één grote riool’. Ze heeft dit ergens gelezen. ‘Het is door de vervuiling 

(de bacteriën) dat deze vis zo goed groeit en zo mals wordt’. De Tsjernobyl ramp is nog niet uit het 

geheugen gewist: ‘Ik laat mijn keuze nog steeds bepalen door de wetenschap dat sommige pro-

ducten, zoals spinazie, lang radioactief blijven’. Het thema milieuvervuiling speelt ook bij eieren: 

‘De dooiers van de eieren van scharrelkippen zien er mooier uit, maar zijn wellicht onveiliger dan 

die van de eieren van binnenkippen’.

Panelleden catalogiseren sommige producten als risicoproducten omdat zij er zelf weinig per-

soonlijke controle over hebben. Een deelnemer geeft het voorbeeld van nieren. Nieren bevatten, 

als andere ingewanden, veel reststoff en die je als consument van deze producten mee opneemt. 

Kippengehakt is volgens een deelneemster ‘een risicoproduct’ omwille van de verhoogde kans op 

salmonella. Oesters en schaaldieren hebben ook als kenmerk dat zij als ‘weekdier’ veel afvalstoff en 

uit de zee opnemen. Enige persoonlijke controle kan hier uitgeoefend worden door de distribu-

teur te kiezen: ‘Ik koop nooit mosselen in een warenhuis, maar ik eet ze wel op restaurant, omdat 

een snel verbruik belangrijk is’. Over gerookte vis wordt gezegd: ‘rook is rook en is altijd ongezond 

want het bevat dioxine’.

Ook vertrouwen in de mogelijkheid van controle door de overheid is belangrijk, bv. in het geval 

van vis, voor de perceptie van veiligheid. ‘Omdat de controle bij warenhuizen beter is dan bij een 

kleine handelaar, koop ik liever daar mijn vis.’ ‘Alles wat op de markt komt, wordt op de één of an-

dere manier gecontroleerd. Iedereen moet normen respecteren. Daarom heb ik evenveel vertrou-

wen in producten die op de markt verkocht worden als in merkproducten’. Of: ‘Ik baseer mijn oor-

deel eerder op mijn ervaringen dan op het besef van controle. Het merk bepaalt mijn perceptie’. 





Voorverpakte sla wordt door een deelnemer niet aangekocht omdat ‘het er niet meer fris uitziet’  

Hier speelt het vertrouwen op de eigen waarneming: een voedingsproduct dat er minder vers 

uitziet (maar daarom nog niet onveilig hoeft te zijn) zal men als risicovol inschatten. Maar dat ver-

trouwen in de eigen zintuigen komt in confl ict met een wantrouwen in de producent: ‘Bedrijven 

kunnen het uiterlijk van producten manipuleren. Het is niet omdat iets er mooi uitziet, dat het ook 

goed is. Bedrijven kunnen stoff en toevoegen om het uitzicht mooi te houden. Neem bijvoorbeeld 

voorverpakte sla’. Ook de factor vertrouwdheid met het product en de producent lijkt het belang 

van de eigen waarneming te relativeren: ‘Fruit dat ik koop in de winkel beoordeel ik op het uiterlijk, 

maar lelijk fruit uit de eigen boomgaard eet ik wel’.

Een deelnemer is wat rundsvlees betreft toch wat bezorgd. Van de dollekoeienziekte kunnen 

mensen immers erg ziek worden. De controle en de informatie hierover stellen hem niet helemaal 

gerust (‘recente crisis en vertrouwen in beleid’). 

.. Afwegingen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van risico’s

Hier staat de vraag centraal : wat maakt dat mensen een door hen gepercipieerd risico al dan niet 

willen lopen ? Volgende factoren spelen een rol bij het percipiëren van een product als ‘(redelijk) 

onveilig’:

•  Wantrouwen in de winkelier of bereider van een voedingsproduct

  •  Worden hygiënische voorschriften voldoende nageleefd?

  •  Worden producten zorgvuldig bewaard?

  •  Wat zit er in het product?

  •  Zijn de producten voldoende vers op het ogenblik dat ze verkocht worden?

•  Vervreemding van het product en de productieketen

  •  Productieketens zijn te lang; producten zijn te lang onderweg

  •  ‘Kunstmatige’ productiewijze (gebruik van additieven, gebruik van pesticiden, manipulatie 

van de smaak, …)

  •  Vragen bij buitenlandse normen en mogelijkheden van de Belgische overheden om deze 

te controleren

  •  Vragen bij de strengheid van de normen

•  Maatschappelijke ongelijkheid

•  Gebrek aan persoonlijke controle

•  Gebrek aan vertrouwen in overheidscontrole

•  Recente voedselcrisissen (rundvlees, kip, …)

•  Het prijsverschil tussen producten: zijn goedkopere producten onveiliger?





Consumenten relativeren in hun aankoop van voedsel enigszins het belang van ‘veilig voedsel’ 

omwille van volgende overwegingen:

•  Consumenten laten zich verleiden door de smaak (‘het moet maar zo lekker niet zijn’).

•  Consumenten laten zich verleiden door het uitzicht/de presentatie van het product.

•  De concrete situatie waarin men zich bevindt is soms bepalend (‘als ik bijvoorbeeld honger heb, weinig 

tijd, niet veel geld en iets ziet er goed uit, dan koop ik wel eens iets wat ik eigenlijk niet erg vertrouw’).

•  Eten is ook een sociale aangelegenheid (‘Ik koop soms voorverpakte mosselen, om mensen een plezier 

te doen, maar zelf heb ik er weinig vertrouwen in’. ‘Ik ben bereid een zeker risico te nemen omwille van 

de sfeer, omwille van het plezier om bepaalde dingen klaar te maken.’) 

•  Sommige panelleden laten hun voorkeur voor een bepaalde productiewijze zwaar doorwegen (‘Mijn 

informatie over het ethisch handelen van de producenten bepaalt mede welk product ik koop. Ik ben 

bijvoorbeeld toleranter voor Fair Trade producten’. ‘Ik heb een voorkeur voor ambachtelijke producten, 

voor hoeveproducten. Ze zijn misschien minder veilig, maar ik heb een voorkeur voor de smaak ervan en 

voor de ambachtelijke productiewijze. Andere producten verkrijgen hun smaak door toevoegingen’.)

•  Mensen zorgen voor voldoende afwisseling in hun voedingspatroon

•  Ze leggen een ‘gezonde’ relativeringzin aan de dag (‘Ik vind veiligheid belangrijk maar ook aanvaarden 

van risico’s’ en ‘Je kan alleen maar vertrouwen op andere mensen dat ze hun werk goed doen’)

•  Er zijn geen alternatieven voorhanden (‘Ondanks de berichten over een schadelijke stof in bouillonblok-

jes, blijf ik ze gebruiken, want ik ben het gewoon en er zijn geen alternatieven’).

•  De prijs is een belangrijke factor (‘Ik koop liever goedkoper’)

.  Samen bijleren aan de hand van casussen

.. Doelstelling en werkwijze

Deze tweede etappe is bedoeld om de deelnemers bewust te maken van de diverse aspecten en 

factoren die verband houden met voedselveiligheid (wetgeving, controle, technische aspecten, 

economische gevolgen, …) en om het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volks-

gezondheid een eerste overzicht te geven van de prioriteiten van de deelnemers.

Hiervoor hebben we een interactieve methode gekozen. De panelleden discussiëren over twee 

concrete casussen, waarbij ze de gelegenheid hebben om bij verschillende referentiepersonen 

(bijlage ) rechtstreeks informatie in te winnen. De twee casussen belichten de problemen waar-

mee ambtenaren te maken krijgen bij het uitoefenen van hun controletaak.





In casus  gaat het om de vraag: ‘Wat te doen wanneer blijkt dat de ‘nul-aanwezigheid’ van bepaal-

de stoff en in het voedsel niet haalbaar is en wanneer er - volgens de huidige wetenschap - geen 

risico is voor de mensen?’ (Casus ‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?).

In casus  gaat het om de vraag: ‘Kan men zonder in te boeten op voedselveiligheid andere 

normen aanvaarden voor artisanale producten, of moet men dezelfde normen hanteren voor alle 

producten?’ (Casus ‘Andere normen voor artisanale producten?’). Deze sessie biedt het Voed-

selagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de gelegenheid om informatie op 

te pikken in verband met de twee vragen.

De casussen worden beschreven in bijlage , terwijl de discussies worden gepresenteerd in 

bijlage .

Uit het verslag van de discussies in de subgroepen blijkt dat deze oefening voor burgers geen ge-

makkelijke opgave was. Beide casussen sturen aan op een duidelijk antwoord of toch het oplijsten 

van alle relevante overwegingen die in dergelijke beleidscontext mee in rekening kunnen worden 

genomen. We konden vaststellen dat panelleden vragen stellen bij hun mandaat als burger om tot 

dergelijke voorstellen te komen. Ze kregen als burger het probleem vaak moeilijk te pakken.

  ‘Toen ik dat las dacht ik, dat is simpel, maak die voedingslijn proper of maak er twee verschil-

lende van... Dat is een van de voorstellen, aparte productielijnen. Ja maar waarom hebben ze dat 

dan nooit gedaan?’

De informatie over de onschadelijkheid van bv. residuen, zorgt er voor dat sommige burgers zelfs 

achterdochtig worden. 

  ‘Ik wil het niet inschatten, als het niet schadelijk is voor de mens hoeft het voor mij niet. Maar als 

er een kwalifi catie is voor de norm dan is daar een reden voor. En dat wil ik weten.’

 Van burgers wordt dus drie zaken gevraagd:

 •  het zich eigen maken van een beleidslogica (vb. een ‘lijst van verboden middelen’)

 •  het mee in rekening nemen van wetenschappelijke inzichten (vb. het steeds exacter worden 

van analyses)

 •  het expliciteren van eigen afwegingen als burger

De volgende twee toelichtingen door referentiepersonen illustreren de complexiteit van de 

uitdaging. 

  ‘Probleem is, we spreken eigenlijk over verboden producten. Je maakt een mengvoeder voor 

varkensvoeder aan met een toevoegingmiddel. Onmiddellijk daarna maak je voeder voor pluim-

vee. Er zit een beetje van dat voeder voor varkens in dat pluimveevoeder. Dat is verboden voor 

pluimvee.’

en

  ‘De lage concentratie aan antibiotica is o.k. voor de wetenschappers maar is dit voor jullie als 

consument aanvaardbaar?’ 





.. Discussie in vier subgroepen

... Casus ‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?’

Groep 

Burgers gaan op zoek naar een eigen defi nitie van het probleem in de analyse van het huidige 

productiesysteem:

•  Antibiotica in veevoeder is nodig omdat anders blijkbaar het systeem van de huidige voedsel-

productie niet werkt.

•  Er zijn er die zeggen dat die antibiotica niet slecht is voor de mens. Als het onschadelijk is en 

het is de enige manier om de productie te behouden, waarom niet? Maar vinden we deze gang 

van zaken een normale situatie?

•  Ja maar, wat is er nu nog hetzelfde als vijftig jaar geleden?

•  Ik zie hier niet echt problemen. Op basis van de informatie die we hier krijgen, denk ik dat het 

onschadelijk is. Er zijn zoveel dingen die we kopen en niet nodig hebben. Iedereen kan zonder 

auto en toch rijden we elke dag rond. Als het onschadelijk is, waarom zouden we het dan ver-

bieden. We maken een strijdpunt van iets dat er niet is.

•  We gaan naar een wereld toe met teveel mensen, er zijn te veel varkens. Het heeft ook met 

levensomstandigheden te maken. Mensen boeten niet graag in op levenskwaliteit. 

•  Ik stel in die problematiek een evolutie vast. Iemand die vroeger antibiotica gebruikte, werd als 

een fraudeur beschouwd. Terwijl dat het nu aanvaard wordt en het wordt ook gereglementeerd 

in wetgeving. Nu blijkt het dan weer slecht te zijn. Hebben we het wel echt nodig? Is het niet 

eerder cultureel (technologisch) bepaald?

Burgers zoeken naar oplossingen:

•  Toen ik dat las, dacht ik dat is simpel, maak die voedingslijn proper of maak er twee verschil-

lende van. Ze moeten toch ook varkensvoer maken zonder antibiotica (voor biologisch vlees, 

voeder voor dieren die bijna geslacht worden). 

•  Betekent geen antibiotica ook geen varkens? Of minder? Vinden we dat belangrijk? Veel men-

sen kiezen ook om geen of minder vlees te eten. Ze hebben er geen vertrouwen meer in. 

•  Men komt altijd met het argument dat een alternatief op economisch vlak niet haalbaar is. 

Maar het is niet omdat iedereen elk jaar een gsm koopt dat ik dat ook moet doen. Wij als consu-

ment bepalen ook de inspanning die zij gaan doen. Wij vragen hoge kwaliteit en veel vlees en 

op die manier gaat de productie omhoog. Dus dan zou ik willen dat je gaat winkelen en dat je 

kunt kiezen tussen varkensvlees met en zonder antibiotica.

•  Mensen willen een grote keuze aan producten in de winkel en daarnaast ook een grote veilig-

heid. Ze willen het allebei en dat kan niet. Ik bedoel als je nu naar de winkel gaat en daar staan 

 soorten yoghurt, is dat dan naar communisme teruggaan als er maar vijf zijn? Er wordt van 

alles geproduceerd om toch maar te kunnen verkopen. Daar komt gewoonweg een einde aan. 

Ik zeg niet slechts één potje yoghurt maar wel de keuze beperken. Ik vind dat er dan nog veel 

keuze kan zijn.





Burgers komen tot twee vragen voor de referentiepersoon:

•  Hoe schadelijk is die antibiotica voor de menselijke gezondheid?

•  Zijn er verboden geneesmiddelen?

De referentiepersoon (Yvan Dejaegher) geeft volgende toelichting:

Toelichting bij vraag :

•  Er zijn twee soorten antibiotica. Er zijn ten eerste antibiotica die gebruikt worden in de voeding. 

Het zijn met andere woorden additieven en deze volgen dezelfde zware procedure (inleveren 

van een dossier). Deze antibiotica zijn niet terug te vinden in het vlees. Anderzijds heb je de 

antibiotica als geneesmiddel. (bijdrage aan een juiste begripsomschrijving)

•  Er zijn twee mogelijkheden om de antibiotica als geneesmiddel toe te dienen. Je dient het toe 

op het niveau van de veehouderij of het kan toegevoegd worden in het mengvoeder voor de 

behandeling van een bepaalde ziekte. Dat zijn dus echte medicamenten. Ze worden toege-

voegd om bv. de ontwikkeling van bacteriën in de darmen preventief tegen te gaan. (concreet 

maken van probleem)

•  De werking van antibiotica kan recent zoveel mogelijk nagebootst worden door o.a. een meng-

sel van zuren, gebruik van probiotica, en dergelijke meer. Vijf jaar geleden zouden biggetjes 

gestorven zijn als er geen antibiotica was. Er zijn twee landen die geen toevoegingmiddelen 

gebruiken, Zweden en Denemarken. In die landen worden dan veel meer middelen gebruikt op 

het niveau van de veehouderij. Zweden was - jaar geleden pionier, ze hadden weinig onder-

zoek gedaan. Andere landen gebruiken antibiotica als toevoegingmiddelen nog wel want er is 

een hoog risico dat die bacteriën zich snel ontwikkelen en dat het dier gaat sterven. (aangeven 

van alternatieven)

•  In België zitten we nu in de fase dat we volgend jaar die antibiotica als toevoegingmiddelen 

afschaff en. Het is ook niet altijd gemakkelijk om dit te verantwoorden tegenover de consument. 

Het heeft een negatieve connotatie. Antibiotica gaat ook samen met allergieën en resistentie 

(aangeven van een evolutie in het beleid)

Toelichting bij vraag :

•  Je moet je dit als volgt voorstellen. Je hebt grote silo’s van grondstoff en. Die gaan naar een 

menger en je voegt daar antibiotica bij, dat wordt gemengd. Dat is dus een grote kuip. Als je 

dus dat voeder gemaakt hebt met antibiotica, en dan maak je ander voeder, dan kan dat be-

smet worden. (concreet maken van probleem)

•  Nulrisico bestaat niet. Je kunt niet met je tandenborstel alles gaan kuisen. Maar we hebben dus 

een controlesysteem waarbij we weten hoeveel er van voeder B in voeder A gaat. We testen 

dat. We weten dat we een bepaalde norm niet mogen overschrijden. We weten dat we zoveel 

versleping hebben, bvb. tien procent. (toelichting bij wetenschappelijke kijk op risico’s)

•  De wetenschap gaat altijd verder en vindt altijd strengere normen. Dus je zit te kuisen om 

die norm van g te halen, en straks vinden ze g. Dus wat wij vragen aan de overheid: als je 

nieuwe normen vindt, deel ze ons dan ook mee. Als dan blijkt dat we te veel moeten spoelen 

dan gaan we dat product niet meer maken. (toelichting bij economische kijk op het probleem)





•  Op vraag van een burger wordt ingegaan op ‘Is gescheiden productie mogelijk?’  van de 

bedrijven zijn KMO’s en het is heel moeilijk voor hen, als je zegt er moeten gescheiden produc-

tielijnen zijn. Dan zijn het enkel de grote bedrijven die dat aankunnen. (toelichting bij economi-

sche kijk op het probleem)

•  Op vraag van een burger wordt ingegaan op ‘Waarom wordt er dan gediscussieerd over die 

antibiotica  als het toch niet schadelijk is? Waarom ze zelfs maar meten?.’ Probleem is, we 

spreken eigenlijk over verboden producten. Je maakt een mengvoeder voor pluimvee aan met 

een toevoegingmiddel. Onmiddellijk daarna maak ik varkensvoeder. Er zit een beetje van dat 

voeder voor pluimvee in dat varkensvoeder. Dat is verboden voor het varken. (toelichting bij een 

beleidsvisie op het probleem)

De burgers komen tot volgende afwegingen: 

Belang van een norm, maar over een soepele, gediff erentieerde invulling ervan bestaan 

veel vragen:

•  Ik wil het niet inschatten, als het niet schadelijk is voor de mens hoeft het voor mij niet. Maar als 

er een kwalifi catie is voor de norm dan is daar een reden voor. En dat wil ik weten.

•  Kunnen we mild zijn in de norm? Kan de norm verhoogd worden? Kunnen er zaken door de 

vingers worden gezien?

•  Die norm is er gewoon om een zekere kwaliteit te garanderen. Maar waarom maken mensen 

dan zoveel problemen over het vlees? Heeft het met onwetendheid te maken of is er sprake 

van massahysterie? 

•  De veevoederfabrieken worden nu zulke normen opgelegd omdat er ook door hen wordt 

gefoefeld.

•  Het moet ook technisch aanvaardbaar blijven, er moet ook nog geproduceerd kunnen worden.

•  Gaan we de norm dan verzwakken of verhogen? Als we antibiotica als toevoegingsmiddel ge-

bruiken, kan het soepeler worden geïnterpreteerd maar als het over medicamenten gaat moet 

het strenger.

•  Boeren zijn bang om betrapt te worden. Stel andere normen in zodat mensen zich niet meer 

betrapt moeten voelen. Dan kun je over andere dingen spreken dan over betrapping. Ik zou me 

schuldig voelen als ik in zo’n systeem zou moeten werken.

•  In het slachthuis worden de varkens getest op residuen en als je daarop betrapt wordt, word je 

op dezelfde manier gestraft als bij hormonen. 

Geen hogere prijs:

•  Als je daar echt strenger op gaat zijn, dan zal het wel ook een verschil maken in de prijs.

•  Maar moet je dan de varkens niet laten sterven zonder meer? Want het gaat dan toch om de 

slechte exemplaren. Bij de mensen gaat dat ook zo, als wij niet meer functioneren sterven we 

ook. De vraag naar het nutteloos sterven van dieren mogen we niet stellen. We worden heel 

oud en dat is ook door die medische producten. Wat willen de boeren dan? Meer geld om hun 

de mogelijkheid te geven om dat streng medisch te behandelen? Ik denk dat de boer dat wel 

wenst, maar ik denk dat de consument dat niet wenst. Dat geef ik je op een papier, de mensen 

willen daar niet meer voor betalen.





Groep 

Burgers gaan op zoek naar een eigen probleemdefi nitie:

•  Waarom gebruikt men eigenlijk antibiotica? Het is beter preventief antibiotica te gebruiken en 

een beetje antibioticaresten aan te treff en in het vlees dan het risico te lopen op massale ziekte 

bij de dieren.

•  Welke zijn de risico’s van antibioticagebruik voor mens en dier? Zowel bij dieren als bij mensen 

kan er resistentie optreden. Het risico voor de consument is afhankelijk van de hoeveelheid 

vlees die hij of zij verbruikt.

•  Is in een consumptiemaatschappij de productie van veevoer zonder antibiotica denkbaar? 

Moeten we de veevoerfabrikanten bekritiseren, of de consumenten?

•  Is de geboden informatie niet gemanipuleerd? Men vertelt ons wel dat er antibiotica in het voer 

verwerkt wordt, maar niet dat men ook kalmeringsmiddelen geeft aan de dieren.

Bij het zoeken naar oplossingen moeten volgende uitgangspunten vooropstaan:

•  Het gebruik van antibiotica mag geen gevaar inhouden voor de volksgezondheid.

•  De suggesties van de panelleden mogen niet leiden tot een verhoging van de prijs, want dat zul-

len consumenten niet aanvaardbaar vinden.

 Vragen aan de referentiepersoon (Guy Valkenborg):

•  zijn antibioticaresten (en in welke hoeveelheden) gevaarlijk voor de gezondheid van mensen 

op lange termijn?

•  is het mogelijk om tegen redelijke kosten gescheiden productielijnen te organiseren?

De referentiepersoon geeft volgende toelichting:

•  Wetgeving is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. Van tijd tot tijd dienen wetten 

aangepast te worden, omdat deze wetenschappelijke gegevens kunnen veranderen. Maar 

wetenschappelijk onderzoek vergt tijd, net zoals het proces om de wetgeving te wijzigen. Het 

is dus mogelijk dat, op het moment dat een wet aangenomen wordt, de wetenschappelijke 

gegevens waarop de wet gebaseerd is alweer achterhaald zijn. Wetgeving is nooit volmaakt 

omdat de wereld voortdurend in beweging is (toelichting bij de relatie wetgeving en maatschap-

pelijke verandering).

•  Wetgeving dient nageleefd te worden. Het uiteindelijke doel van de wetgeving is de veiligheid 

van de consument. Men moet situaties beoordelen in relatie tot dit doel. Als er nog sporen van 

antibiotica zijn, moet men zich afvragen of dit doel in gevaar komt. Als men gevallen ontdekt 

die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving zal een rechter, als er een klacht is, zich 

afvragen of er een gevaar bestaat voor de bevolking (toelichting bij een goede interpretatie van 

de geest van de wet) . 

•  Als reactie op de bijkomende vraag of de informatie die nodig is over een bepaald product ook 

achterhaald is, gezien de bestaande wetgeving: als men echt voor een probleem komt te staan, 

wacht men de wetgeving niet af; men komt onmiddellijk tussen op de markt. Wetgeving biedt 

niet het enige antwoord (belang van probleemoplossing in functie van het gestelde doel). 





De burgers komen tot volgende afwegingen:

Kijken naar de praktijk in relatie tot het doel ‘volksgezondheid’:

•  De wetten zijn dus niet in overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek.

•  Aangezien het doel dat voorop staat de volksgezondheid is, kunnen we vertrouwen hebben.

•  Wat geldt in theorie, geldt niet noodzakelijk in de praktijk.

Suggesties om voedselveiligheid te garanderen:

•  Niet naar de radicale oplossing van het vernietigen van voer grijpen.

•  Kippen voeren met (gebroken) graan, niet met meel. De hoeveelheid meel die men aan kippen 

voert beperken.

•  Gescheiden productielijnen (verschillende fabrieken) gebruiken voor voer van verschillende 

diersoorten.

•  Veilige normen voor de toegelaten antibioticaresten bepalen. De wetgeving niet versoepelen.

•  Het preventieve gebruik van antibiotica verminderen.

•  Een minimum stellen aan de producten waarvan men de eff ecten niet kent.

•  De controle versterken om ervoor te zorgen dat de normen gerespecteerd worden.

•  Belang van erkenning van ervaringskennis in het controlesysteem: ‘Slagers hebben een eigen 

manier om het vlees te testen. Als ze hun vinger in het vlees kunnen duwen, is het vlees goed. 

Als het vlees doorprikt is (om het malser te maken), kunnen ze er hun vinger niet in duwen.’

Manieren om de prijs gelijk te houden:

•  De onkosten anders berekenen. Misschien kosten gescheiden productielijnen voor de verschil-

lende soorten voer wel meer, maar men sluit een aantal kosten uit (kosten van het vernietigen 

van besmet voer en besmette eieren).

•  De keuze beperken. Sommige panelleden zijn bereid keuzemogelijkheden – met betrekking tot 

de soorten kippen die op de markt zijn - op te off eren in ruil voor een betere kwaliteit.

..  De casus ‘Andere normen voor artisanale producten?’

Groep 

Burgers gaan op zoek naar een eigen probleemdefi nitie. 

Ze hebben vooral veel vragen bij de keuze en de inhoud van normen:

•  De Belgische reglementering is gebaseerd op Europese richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwik-

keld voor de industriële voedingssector, niet voor de ambachtelijke. Aangezien kleine produ-

centen in kleinere hoeveelheden produceren, wegen investeringen nodig om aan normen te 

voldoen relatief zwaarder door in de prijs van hun producten, waardoor de producten te duur 

dreigen te worden.





•  Als we over normen spreken, waarover spreken we dan? Over regels voor de hygiëne?

•  Zijn de normen voor producenten, transporteurs en distributeurs dezelfde? Of gelden er per 

actor verschillende normen?

•  Betekent een vergelijkbare veiligheid van industriële en ambachtelijke producten ook dat 

beide soorten producten aan dezelfde normen dienen te beantwoorden?

•  Welke is de maximale temperatuur voor voedingsmiddelen in de productie- en distributieke-

ten? Op basis van welke elementen is deze temperatuur bepaald?

•  Wie bepaalt de normen? Op basis van welke criteria?

•  Hebben kleine producenten de middelen om aan de normen te voldoen? Dienen zij te investe-

ren om de normen te halen?

Bij het zoeken naar oplossingen vertrekken de burgers van volgende uitgangspunten:

•  Het voortbestaan van kleine producenten en distributeurs dient gegarandeerd te worden.

•  De veiligheid van producten van lange en korte ketens dient vergelijkbaar te zijn.

 De panelleden motiveren waarom (lokale) kleine producenten en distributeurs moeten blijven 

bestaan:

•  Industrieën maken weliswaar producten in grote hoeveelheden, maar met weinig karakter.

•  Er is wantrouwen ten aanzien van ingrediënten en producten die uit andere landen komen 

omdat men niet weet wat er in die landen gebeurt.

•  Indien kleine producenten direct kunnen verkopen, kan hun product relatief goedkoper blijven 

dan wanneer het in een lange keten terecht dient te komen.

•  Kleine slagers kunnen de kwaliteit beter garanderen.

De panelleden motiveren waarom we niet zonder de industriële producenten en distributeurs 

kunnen:

•  Voor veel consumenten is de prijs een belangrijker criterium dan de kwaliteit. Industriële 

producenten maken producten in grotere hoeveelheden en kunnen ze daardoor goedkoper 

aanbieden.

De panelleden proberen eensgezindheid te bereiken over de vraag die ze willen stellen aan een 

referentiepersoon. De volgende elementen komen ter sprake.

•  Worden de normen bepaald door de tijd tussen ontstaan en consumptie van een voedingspro-

duct en door de temperatuur die het op de verschillende onderdelen van dit hele traject heeft? 

Zijn er andere factoren die de norm bepalen?

•  Hoe lang zijn voedingsproducten eigenlijk onderweg?

•  Bij welke temperatuur vermenigvuldigen bacteriën zich?

•  Hoe vaak worden de temperatuurnormen overschreden tijdens de productieketen, het trans-

port en de distributie?

•  Bestaat er een tabel op basis waarvan men over normen beslist?





•  Is deze tabel voor verschillende producten dezelfde?

•  Is het nodig om meer geld te stoppen in producten die gevoeliger zijn? 

Het antwoord van de referentiepersoon (Professor André Huyghebaert) bevat de volgende 

elementen:

•  Voor de houdbaarheid van producten is het microbiologische aspect veel belangrijker dan het 

chemische. In een periode van twee weken verandert de chemische samenstelling nauwelijks 

(bijdrage tot betere begripsomschrijving) .

•  De temperatuur is zeer belangrijk voor de microbiologie van een product. Een bepaalde tempe-

ratuur mag niet overschreden worden; afkoeling onmiddellijk na de productie is zeer belang-

rijk. Op microbiologisch niveau maakt een temperatuur van  of ° een groot verschil (concreet 

maken van het probleem).

•  Het feit dat afkoeling zeer belangrijk is, neemt niet weg dat (chemische) vervuiling dient afge-

remd te worden (belang van milieu-impact).

•  Sommige voedingsmiddelen passen beter in warenhuizen. Vlees, vis en melkproducten die niet 

gepasteuriseerd zijn, zijn gevoeliger. Zodra micro-organismen geïnactiveerd zijn, zijn er minder 

problemen. Eieren zijn gevoelig voor salmonella; als men ze kon afkoelen, zouden er minder 

problemen zijn (toelichting bij het economisch perspectief).

De burgers komen tot volgende afweging om zowel de producten van de lange als van de korte 

ketens even veilig te maken:

•  Indien men gelijke normen wil voor ambachtelijke en industriële producenten, moet men de 

ambachtelijke producenten helpen om aan deze normen te kunnen beantwoorden. Dit kan 

bijvoorbeeld door hen geld te geven of door hun producten beter te betalen, opdat ze kunnen 

investeren (in verpakking, bewaring en transport van de producten).

•  Misschien moeten kleine producenten zich concentreren op producten die minder gevoelig zijn.

•  Het aantal tussenpersonen dient beperkt te worden.

•  Kleine producenten dienen de hygiëne te verzekeren door onmiddellijke luchtledige verpakking.

•  Sommige panelleden kunnen instemmen met soepeler normen voor kleine producenten, als 

dat nodig is om hun voortbestaan te garanderen. Zij opperen dat er verschillende normen voor 

verschillende doelgroepen kunnen ontwikkeld worden. Zij verantwoorden deze suggestie 

vanuit de overweging dat meer tussenpersonen meer risico’s met zich meebrengen. Andere 

panelleden zijn het er helemaal niet mee eens a) dat langere ketens meer risico’s met zich mee-

brengen en b) dat verschillende normen kunnen gehanteerd worden.

•  De houdbaarheidsdatum dient gelijke veiligheid van de verschillende producten te garande-

ren. Voor het bepalen van de houdbaarheidsdatum is het van belang welke bewerkingen het 

product (en de ingrediënten ervan) ondergaan heeft, of het een gevoelig (vlees, vis, zuivel) 

of minder gevoelig (groente, fruit, basisproducten zoals rijst, …) product betreft, hoe vaak de 

koudeketen onderbroken wordt in het hele proces vanaf het ontstaan tot de consumptie van 

het product, hoe lang het product (of de ingrediënten ervan) onderweg zijn.

•  Voor alle producten is een goede etikettering van belang.





Groep 

Burgers gaan op zoek naar een eigen probleemdefi nitie:

•  Wat is het onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën.

•  Wat is de impact op de kostprijs? Controle wordt immers doorgerekend en de gewone man 

moet het nog kunnen betalen.

•  Heeft het soort van verpakking een invloed op de normbepaling? Verpakking heeft immers te 

maken met het steriel houden en de bewaartijd. Wat met de diepvriezer? Is dit een vorm van 

verpakking ?

•  Is het juridisch mogelijk om een nationaal vastgelegde norm ook te gaan opleggen aan andere 

landen? Heeft Europa deze macht? Wat kan Europa doen tegen een vrije markt logica die meer 

en meer de kop opsteekt?

•  Zijn er nu al verschillende normen voor bereide en niet-bereide voeding, bv. omtrent bewaartijd?

•  Zijn de tests op risico’s van additieven wel valide? De proeven gebeuren op dieren en die zijn 

toch verschillend van mensen. Dieren kunnen niet zeggen of ze hoofdpijn hebben en of ze zich 

depressief voelen. Ze meten ook alleen maar de eff ecten van de E’s afzonderlijk en hanteren het 

idee van ‘acceptable daily intake’. Het wordt berekend op basis van een evenwichtig voedings-

patroon terwijl we weten dat de jeugd niet zo eet.

•  Hoe ver gaan we met steriliteit?

•  Op basis van wat wordt nu al het onderscheid gemaakt naar babyvoeding? Op basis van ge-

zondheid of verteerbaarheid?

Bij het zoeken naar oplossingen vertrekken leden van deze groep van de algemene regel dat er 

niet afgeweken kan worden van een algemene gezondheidsnorm voor iedereen. We krijgen het 

als consument immers allemaal op ons bord.

Ze nemen daarbij volgende overwegingen mee:

•  De voordelen en de nadelen van beide productiewijzen. Voordeel van een industriële produc-

tiewijze: men heeft de tijd en de middelen om normen na te leven. Nadeel: een groot bedrijf 

kan steriliteit beter garanderen maar worden we hierdoor ook niet kwetsbaarder, zal onze 

weerstand niet lager komen te liggen? 

•  Voordeel van een ambachtelijke productiewijze: Je kent de persoon en er is dus persoonlijk 

vertrouwen mogelijk; men gebruikt weinig of geen additieven

•  In een groot bedrijf is steriliteit ook meer een noodzaak want een langere bewaartijd is daar 

van belang.

•  Er zijn steeds meer normen nodig bvb. door het vervoer van voedsel op lange afstand.

•  Er is het aspect van leeftijd. Er is toch een analogie mogelijk met medicijnen nl. onder een 

bepaalde leeftijd zijn bepaalde medicijnen verboden. 

Burgers komen tot twee vragen voor de referentiepersoon:

•  Zijn additieven op lange termijn ongezond en wat met het cumuleff ect?

•  Werken we niet te steriel waardoor onze weerstand verzwakt?





Professor André Huyghebaert komt erbij en geeft volgende toelichting:

Toelichting bij vraag :

•  Er moet vertrokken worden van de strikte omschrijving van het begrip additieven. Het gaat 

hier om een opzettelijke toevoeging, die in het product blijft en een bepaalde functie heeft 

(verschillend dus van bv. de contaminant) (toelichting bij begripsomschrijving). 

•  Op basis van testen wordt de toxiciteit gemeten. Er wordt een niveau vastgelegd en een vei-

ligheidsfactor van  toegepast (nog  keer lager dan de dosis waar je niets van merkt). Er 

wordt ook rekening gehouden met het consumptiepatroon bv. we eten elke dag brood en daar 

is men dus strenger voor dan voor een gekleurde apero (campari). Door deze logica te volgen 

in het testen, houden we rekening met lange termijn en cumuleff ect. Als reactie op de kritiek 

op deze testen, bv. dat ze op dieren gebeuren, passen we  factor  toe en vermenigvuldigen 

we deze zelf nog eens met  om de veiligheid te garanderen voor kwetsbare groepen (zoals 

zwangere vrouwen, borstvoeding..). (concretisering van het probleem).

Toelichting bij vraag :

•  Er is een stelling die zegt dat we door te zuiver te werken de weerstand verlagen. Maar er is ook 

de deontologie dat de garanties moeten gelden ook voor de meest zwakke groepen (situering 

van een beleidsdilemma).

Burgers komen tot volgende afweging:

•  We mogen niet blijven hameren op het gevaar van die additieven. We moeten hem als expert 

geloven. Moest dit niet het geval zijn dan had Test Aankoop dit al lang uitgebracht.

•  Anderzijds blijkt uit onze eerste discussie van deze morgen dat er veel wantrouwen is. Maar dat 

heeft met andere zaken te maken:  met ‘we weten niet wat er in zit’ (vb. prepare, het dioxinepro-

bleem). Dat zijn andere kwesties dan die additieven. Er blijft ook het probleem dat de normen 

beter gecontroleerd moeten worden.

•  We moeten als burger veel meer durven zeggen wat onze mening is. Dit is verschillend van 

‘wat weten we?’. Wetenschap produceert trouwens geen exact weten. Het is altijd zo dat de 

ene wetenschapper dit zegt en de andere iets anders. Ik heb als burger vertrouwen maar geen 

blindelings vertrouwen. 

•  We kunnen toch ons standpunt naar voren brengen nl. ‘betrachten om additieven zoveel moge-

lijk te beperken’. In functie van bewaring is het o.k. maar in functie van smaak en kleur hoeft het 

niet. De experten en beleidsmensen moeten aantonen dat de toevoeging van additieven op 

dit punt structureel noodzakelijk is. Er schuilt hier bovendien een gevaar van éénvormigheid, je 

smaakt eigenlijk het product niet meer. 

•  We kunnen ons daarom ook presenteren als voorstander van de korte keten. Er zouden meer 

biologische winkels moeten komen want dan zouden mensen ook meer om de hoek gaan 

kopen. Mensen kopen te veel in warenhuizen en hierdoor gaan de kleine winkels kapot. Alles 

hangt samen met de globalisering. In de voedingsindustrie gaat het louter om de winst en de 

handel. We zien dat ook aan de machines die meer en meer in de voedingsindustrie worden 

gebruikt en de werklozen die er het gevolg van zijn.

 





.. Aanzet tot analyse

In de discussies ziet men een zoektocht naar een eigen burgerperspectief op het probleem dat aan 

de orde wordt gesteld in de casussen.

De bron van de aangedragen dilemma’s in de casussen schrijven de panelleden toe aan de wijze 

waarop ons productiesysteem op het gebied van voeding functioneert. We moeten mee met de 

logica van dat systeem – bv. het kopen van dingen die we niet echt nodig hebben – dat behoort 

tot onze huidige technologische cultuur (onze consumptiemaatschappij). 

De panelleden geven verder aan dat het erg moeilijk is om in onze complexe maatschappij ver-

antwoordelijken voor een gang van zaken (bv. antibiotica in diervoeder) aan te duiden (moeten we 

de verantwoordelijkheid leggen bij de veevoederfabrikanten of bij de consumenten die veel vlees 

van goede kwaliteit willen). 

Maar, zo vragen de panelleden zich af, is deze gang van zaken normaal? Is het normaal dat we za-

ken zoals antibiotica nodig hebben om ons systeem van voedselproductie draaiende te houden? 

Met het gevolg dat veel controle nodig wordt, dat die controle voedsel duurder maakt en ons 

technisch kunnen dreigt te boven te gaan, dat producenten zich gecontroleerd en niet gestimu-

leerd weten. Het valt op dat een aantal oplossingen die de panelleden voorstellen dan ook tegen 

de logica van dit systeem ingaan. Bijvoorbeeld: twee aparte productielijnen organiseren om de 

keuze tussen conventioneel en biologisch voedsel te vrijwaren, minder vlees eten, minder varkens 

produceren, de variëteit aan keuzes binnen één producttype - bv. de soorten kippen die op de 

markt zijn - beperken, de kosten van het in de fout gaan van ons complexe voedingssysteem mee 

in rekening brengen in de discussie over de prijs (bv. vlees en voeder massaal vernietigen).

Er zijn vragen bij de technologische ontwikkelingen en de impact op de voedselproductie:

‘Ik stel in die problematiek een evolutie vast. Iemand die vroeger antibiotica gebruikte, werd als 

een fraudeur beschouwd. Terwijl dat het nu aanvaard wordt en het wordt ook gereglementeerd in 

wetgeving. Nu blijkt het dan weer slecht te zijn. Hebben we het wel echt nodig? Is het niet eerder 

cultureel (technologisch) bepaald?’

‘Maar moet je dan de varkens niet laten sterven zonder meer? Bij de mensen gaat dat ook zo, als 

wij niet meer functioneren sterven we ook. De vraag naar het nutteloos sterven van dieren mogen 

we niet stellen. We worden heel oud en dat is ook door die medische producten. Maar moeten we 

varkens medicijnen geven zodat ze langer leven? ‘

Burgers stellen kritische vragen bij de wetenschappelijke discussie over de resultaten van testen. 

(‘Zijn de tests op risico’s van additieven wel valide?’). Ze beseff en dat wetenschappers het soms 

ook niet weten, geen volledige zekerheid kunnen bieden. (‘Wetenschap produceert trouwens 

geen exact weten. Het is altijd zo dat de ene wetenschapper dit zegt en de andere iets anders. ‘) 

Maar een gebrek aan kennis is in hun ogen geen beletsel om zich een mening te kunnen vormen 

over de kwestie (‘We moeten als burger veel meer durven zeggen wat onze mening is. Dit is ver-

schillend van ‘wat weten we?’).  In een context van onzekerheid schuiven ze dan ook oplossingen 

naar voor die berusten op het principe van voorzorg: stimuleren van de korte keten, beperken van 

additieven, de wetgeving niet versoepelen, een minimum stellen aan producten waarvan men 

de eff ecten niet kent, herwaarderen van ervaringskennis (van slagers) naast wetenschappelijke 





kennis, kippen voeren met het alternatief graan, betrachten om additieven zoveel mogelijk te 

beperken.

Wantrouwen in producenten en overheden kan de ontwikkeling van een eigen perspectief op het 

probleem in de weg staan (‘krijgen we wel alle informatie’, ‘er is verschil tussen theorie en praktijk’). 

Men stelt zich vragen bij de vertrouwenscrisis tussen consument en voedselproducenten (vlees):

‘Die norm is er gewoon om een zekere kwaliteit te garanderen Maar waarom maken mensen dan 

zoveel problemen over het vlees? Heeft het met onwetendheid te maken of is er sprake van mas-

sahysterie?’

Bij het zoeken naar een eigen perspectief op oplossingen, valt het op dat burgers niet in ‘of-of’ 

termen redeneren, maar in ‘en-en’ termen. Denken in termen van of-of behoort eerder tot de logica 

van beleidsmakers, wanneer zij keuzes moeten maken en prioriteiten aangeven. De panelleden 

echter willen én de volksgezondheid garant stellen én naar mogelijkheden zoeken om de prijs van 

de producten niet te verhogen. Ze willen én het voortbestaan van kleine producenten en distri-

buteurs garanderen én tegelijk zoeken naar mogelijkheden om de producten van de korte en de 

lange keten even veilig te houden. Dat komt later in de oefeningen ook aan bod, wanneer ze het 

belang van andere kenmerken van voedsel (bv. smaak, variëteit, voedingswaarde, milieu-impact) 

moeten inschatten ten opzichte van voedselveiligheid.  Ze hebben het moeilijk om in de logica in 

te komen dat kiezen voor de ene factor kiezen is tegen de andere factor. Ze zien moeilijk eenduidi-

ge relaties bestaan tussen deze factoren en vertrekken eerder van de idee van complementariteit 

tussen deze factoren of van de idee van een holistische aanpak.

.. Commentaar door referentiepersonen

Elke subgroep bracht in de grote groep een kort overzicht van hun afwegingen en discussie-

thema’s. De aanwezige referentiepersonen kregen de kans te reageren op de analyses en voorstel-

len van de panelleden. Hun bijdragen en commentaren ordenen we aan de hand van volgende 

drie aandachtspunten:

.  Welke bijdrage leveren referentiepersonen aan het goed te pakken krijgen van het  probleem? 

(bijdrage aan de probleemdefi nitie).

.  Welke bijdrage leveren referentiepersonen aan het proces van afwegen? (bijdrage aan het 

afwegingsproces).

..  Welke bijdrage leveren referentiepersonen aan het zoeken naar oplossingen? (bijdrage aan 

oplossingen).





 ..   Bijdragen/argumenten van referentiepersonen bij casus ‘Residuen van antibiotica 

in een kippeëi?’

Bijdrage aan de probleemdefi nitie

•  Een duidelijke omschrijving van het onderscheid tussen preventief en curatief optreden met 

antibiotica.

•  Aangeven van onderscheid tussen de rol van burger en die van de wetenschapper. De lage con-

centratie aan antibiotica is o.k. voor de wetenschappers maar is dit voor jullie als consument 

aanvaardbaar? 

•  Op vraag van een burger wordt kort ingegaan op de noodzaak om antibiotica te gebruiken bij 

het kweken van kleine biggetjes (stress). Een korte toelichting omtrent de zoektocht naar alter-

natieven en de verplichting een ‘lastenboek’ aan te leggen.

•  Aanscherpen van de probleemstelling: ‘Zouden we toch geen duizendste antibiotica toelaten?’

•   Korte toelichting bij de procedure die een producent van deze middelen moet volgen. Hij moet 

een uitgebreid dossier voorleggen aan de wetenschappers.  En nadruk leggen op het feit dat 

het hier steeds om een positieve (als veilig bevonden) lijst aan middelen gaat.

•  Aangeven van volgende bedenking: de sector en de maatschappij hebben zichzelf met een 

probleem opgezadeld. Ze hebben een massahysterie laten ontstaan en de reactie daarop is een 

normensysteem geweest. Soepelheid waarmee deze normen gehanteerd moeten worden, is 

een blijvend aandachtspunt.

•  Korte toelichting bij de achtergrond van het probleem. Het probleem heeft zich ook verscherpt 

doorheen de tijd juist doordat de analysemethoden veel accurater zijn geworden. De industrie 

moet dus ook de tijd krijgen om dit in te bouwen. De vraag blijft wel of het dan nog voor hen 

economisch haalbaar is.

•  Wijzen op een bijkomend probleem nl. de rigiditeit van de wetgeving tegenover de snelle evolu-

ties in de maatschappij en nieuwe onderzoeksmethoden. Een wet treedt ook pas in werking na 

een lang debat en zal dus altijd achter de feiten aan hollen.

Bijdrage aan het proces van afwegen

•  Wijzen op een tegenspraak in wat burgers naar voren brachten nl. het preventief werken wordt 

als aanvaarbaar geacht terwijl men het curatief gebruik wil minderen.

•  Aanscherpen van de probleemstelling aan de hand van volgend dilemma ‘Kunnen we vlees eten 

met een lage antibiotica-gehalte of eten we geen vlees?.’

•  Wijzen op de betaalbaarheid van een zeer strikt normensysteem.

•  Oproep tot meer vertrouwen in de expert. De vergelijking wordt gemaakt met een dokter waar 

we bij gaan als we ziek zijn. We hebben vertrouwen in hem en laten ons behandelen. Een ex-

pert moet ook maken dat we niet ziek worden.

•  Een waarschuwing omtrent ‘geen vlees eten’: de risico’s van een drastische verandering in de 

voedingsgewoonten zijn misschien groter dan het preventief gebruik van antibiotica.

•  Bijkomende bedenkingen/vragen, met name het gebruik van de dierlijke geneeskunde en het 

onderscheid tussen intensieve en extensieve veeteelt.





•  Wijzen op de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De ondernemer zal zich meer vragen 

moeten stellen over de veiligheid van voedsel. Het maakt gewoon deel uit van een goede 

voedselpraktijk.

•  Naar voren halen van de basisbedoeling van het normensysteem : voldoende garanties inbou-

wen naar de algemene gezondheid.

•  Wijzen op het even grote belang van ‘evenwichtige voeding’ naast de aandacht voor voedselveilig-

heid. Ik wil toch ook nog wijzen op het belang van een evenwichtige voeding. Het gevaar is dat 

enkel aandacht uitgaat naar de vraag: ‘Zit er antibiotica in het vlees’. De discussie over voedsel-

veiligheid moet ook naar andere gevaren worden getrokken.

Bijdrage aan het zoeken naar een oplossing

•  Op vraag van een burger wordt kort ingegaan op de mogelijke alternatieven voor antibiotica 

(zoals algen en spierversterkers)

•  Vraag aan burgers. Is er meer informatie nodig over hoe deze geneesmiddelen worden ver-

deeld? Is er meer nood aan transparantie, aan meer informatie hierover? Zou dit jullie helpen? 

Zouden jullie dan meer vertrouwen hebben?

•  Verwijzing naar de situatie in Denemarken en Zweden: Vijf jaar geleden werd gestopt met het 

preventief toedienen van antibiotica met een hoger curatief gebruik van antibiotica tot gevolg.

De referentiepersonen zorgen voor een beter begrip van het probleem door de vraag in cijfers uit te drukken: 

‘Zouden we toch geen duizendste antibiotica toelaten?’. Ze geven ook toelichting bij de noodzaak antibio-

tica te gebruiken, de diverse vormen waarop dit kan worden toegediend en de gevolgde procedure om dit 

toe te laten. Ook de verplichting een lastenboek op te stellen, het steeds exacter worden van analysetech-

nieken en de traagheid van de wetgeving tegenover snelle evoluties in maatschappij en wetenschap krijgt 

in hun analyse van het probleem een duidelijk accent. Eén referentiepersoon stimuleert burgers op zoek te 

gaan naar een eigen inschatting van het probleem. Hij brengt een duidelijk onderscheid aan tussen de rol 

van burger en die van de wetenschapper: ‘de lage concentratie aan antibiotica is ok voor de wetenschap-

pers maar is dit voor jullie als consument aanvaardbaar?’. Veel van de tussenkomsten door referentieper-

sonen zijn bijdragen aan het afwegen van diverse bezorgdheden en perspectieven. Experten wijzen op 

het betaalbaar houden van een strikt normenstelsel, de verantwoordelijkheid van de ondernemer, het 

even grote belang van evenwichtige voeding bij de consument, de keuze tussen intensieve en extensieve 

veelteelt, een algemene goede gezondheid als centrale bezorgdheid. Ze schuiven ook een dilemma naar 

voren tussen ‘vlees eten met een laag antibioticagehalte of geen vlees eten’ en geven op die manier een 

specifi eke omschrijving van de inzet van deze casus. Voor één referentiepersoon is ‘geen vlees eten’ geen 

te overwegen optie. Hij is daar erg duidelijk en waarschuwend over. Opvallend in deze bijdragen is ook de 

oproep om meer vertrouwen te stellen in de expert. Er is de vergelijking met de relatie dokter-patient waar 

het vrijwaren en bevorderen van een goede gezondheid de centrale zorg is van de expert.Een beperkt aan-

tal reacties waren een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Op vraag van burgers gaan referentie-

personen kort in op de mogelijke alternatieven voor antibiotica. Er is ook een eerder negatieve inschatting 

van de situatie in landen waar het preventief toedienen van antibiotica is gestopt. Een referentiepersoon 

tracht ook meer te weten te komen over de specifi eke informatiebehoeften bij burgers. Is het ‘meer’ en 

‘transparantere’ informatie die het vertrouwen terug kan doen toenemen?





..  Bijdragen/argumenten van referentiepersonen bij casus ‘Andere normen voor artisanale 

producten?’

Bijdrage aan de probleemdefi nitie

•  Toetsen omtrent de betekenis van bepaalde begrippen. Zijn begrippen als ‘uiterste verbruiksda-

tum’, ‘bij voorkeur te gebruiken voor…’ duidelijk? Hoe interpreteren jullie die begrippen?

•  Wijzen op een algemeen principe bij het vastleggen van normen omtrent voedselveiligheid. Er is 

één product dat veilig is voor iedereen en rekening houdt met de zwakste bevolkingsgroepen. 

Zuigelingen is dan nog eens een aparte groep.

•  Toelichting bij het probleem van controle op buitenlandse producten. Ik ben het ermee eens dat 

de normen voor de producten die wij uit het buitenland halen dezelfde moeten zijn als die voor 

binnenlandse producten. Maar het is heel moeilijk te achterhalen wat de buitenlandse normen 

juist zijn.

Bijdrage aan het proces van afwegen

•  Wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid van diverse actoren voor voedselveiligheid, ook van 

de consument. Verwijzen naar onderzoek omtrent de temperatuur in de koelkasten van de 

consument. Dit laat vaak te wensen over.

•  Het plaatsen van vraagtekens bij huidige trend om rauwe vis en vlees te consumeren. Wijzen op 

de complexiteit van gedeelde verantwoordelijkheid: Moet de overheid deze producten gewoon 

niet op de markt brengen of is het de verantwoordelijkheid van de consument zelf om dit 

verantwoord te consumeren?

•  Het innemen en communiceren van een duidelijk standpunt. Fraudeurs zijn per defi nitie mensen 

die niet naar de wetgeving kijken. Het heeft dus geen zin om de wetgeving naar aanleiding van 

fraudegevallen te verstrengen.

•  Aanbrengen van mogelijke nuance in het denken omtrent voedselveiligheid. Er is de laatste jaren 

een enorme vooruitgang geweest op vlak van voedselveiligheid. Er is misschien nu nood aan 

het stellen van andere prioriteiten, met name accentverschuiving van ‘steeds veiliger’ voedsel 

naar een evenwicht tussen ‘veilige’ en ‘haalbare’ normen.

Bijdrage aan het zoeken naar een oplossing

•  Het innemen en communiceren van een duidelijk standpunt. Geen wetgeving met twee snelhe-

den. Of de keten nu lang of kort is, voedselveiligheid kan niet in vraag gesteld worden. Men kan 

dus niet toleranter zijn voor het ene product dan voor het andere.

•  Aanbrengen van mogelijke nuance/oplossing. Wat denken jullie van een versoepeling van 

normen voor kleine bedrijven? Ik heb het dan niet over normen op vlak van voedselveiligheid 

maar over normen op vlak van bv. registratie  (administratieve normen) en het type van lokaal 

(normen omtrent infrastructuur).

•  Naar voren halen van een juridische kijk op ‘voedselveiligheid’. 

  .  Het is een voorbeelddossier: men gaat hier met een wetenschappelijk en een technische 

sérieux mee om. 

  .  De additieven moeten beantwoorden aan drie criteria: het moet een technologisch doel 

hebben, het moet veilig zijn en duidelijk geëtiketeerd.





  .  De wetgeving over additieven is in beweging. Er wordt enkel toestemming gegeven voor 

een periode van tien jaar. Er zullen additieven verdwijnen wanneer ze geen technologische 

bestaansreden meer hebben.

•  Wijzen op de noodzaak de consument op te voeden. Er bestaan producten (gerookte zalm, 

bepaalde kazen) die je in bepaalde kwetsbare periodes in je leven niet mag consumeren (vb. 

zwangere vrouwen). 

•  Een suggestie om naar een ander begrip te zoeken dat minder emotioneel beladen is. 

•  Aanbrengen van mogelijke nuance/oplossing. De manier van registreren bijvoorbeeld dient zoda-

nig te zijn dat ook kleine bedrijven kunnen blijven bestaan.

In hun bijdrage aan een goede probleemdefi nitie gaat de zorg uit naar het juist hanteren van begrippen 

als ‘uiterste verbruiksdatum’, ‘bij voorkeur te gebruiken voor’. Experten communiceren ook duidelijk het 

richtinggevend principe bij voedselveiligheid. Dit is ‘alle producten zijn veilig voor iedereen en hierbij wordt 

rekening gehouden met de zwakste bevolkingsgroepen’. De moeilijke inschatting van de controle in het 

buitenland komt als probleem eveneens ter sprake. In hun bijdrage aan relevante afwegingen gaan referen-

tiepersonen uitgebreid in op de complexiteit van gedeelde verantwoordelijkheden van diverse actoren. Ze 

plaatsen de verantwoordelijkheid van consumenten extra in het voetlicht (vb. temperatuur in de koelkast, 

het consumeren van rauwe vis en vlees). Ook hier wordt het belang van ‘evenwichtige voeding’  benadrukt. 

Veel van de bijdragen door referentiepersonen gingen in deze casus naar aanzetten tot een oplossing. 

De juridische logica in de huidige aanpak van het probleem kwam uitgebreid aan bod en werd als een 

‘voorbeelddossier’ benoemd. De ene referentiepersoon schuift het principe van ‘geen wetgeving met twee 

snelheden’ naar voren, andere referentiepersonen gaan binnen de grenzen van dit principe op zoek naar 

diff erentiatiemogelijkheden (een versoepeling voor normen omtrent registratie en infrastructuur bv.). In 

de noodzaak consumenten op te voeden wordt eveneens een diff erentiatie aangebracht. Het gaat om dui-

delijke informatie over kwetsbare levensperiodes bij de consument en het risico van bepaalde producten. 

Aandacht gaat tenslotte uit naar de begrippen die het beleid hanteert. Er is de suggestie om op zoek te 

gaan naar minder emotioneel beladen begrippen.

.. Diverse soorten van argumenten

We kunnen de bijdragen van de referentiepersonen nog op een tweede manier analyseren. 

Experten geven niet enkel informatie omtrent probleem, relevante afwegingen en oplossingen 

maar doen tegelijkertijd ook een aanspraak op de geldigheid van deze informatie. Er kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten van boodschappen en hun specifi eke aanspraak 

op geldigheid.

Verklarende boodschappen

Dit zijn boodschappen waarin begrippen een duidelijke omschrijving krijgen. Voor de aanspraak 

op geldigheid wordt verwezen naar regels van de taal, de grammatica, het specifi eke begrippen-

kader van een vakgebied etc.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat heel wat bijdragen zich binnen deze categorie van bood-

schappen situeren. Het gaat om bv. het aanbrengen van een strikt onderscheid tussen bepaalde 





fenomenen (bvb. preventief en curatief toedienen van antibiotica), het toetsen van de betekenis 

van bepaalde begrippen (bvb. de uiterste houdbaarheidsdatum), het transparant maken van een 

juridische aanpak en de daarbij gehanteerde begrippen (vb. wat is een additief ), het in gewone 

taal omschrijven van algemeen richtinggevende principes (vb. voedselveiligheid betekent dat bij 

alle producten een zelfde norm wordt gehanteerd).

Objectiverende boodschappen

Dit zijn boodschappen waarin informatie met betrekking tot de (fysieke en maatschappelijke) 

werkelijkheid wordt gecommuniceerd. Voor de aanspraak op objectiviteit wordt verwezen naar bv. 

de methode waarop deze kennis werd vergaard, de toetsing die deze kennis heeft doorstaan etc.

Deskundigen zijn een groep bij uitstek die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit do-

mein van objectieve kennis. In dit initiatief hebben aanwezige referentiepersonen plenair vooral 

toelichting gegeven bij het wettelijk kader en de te volgen procedures. Een panelgesprek biedt 

vaak weinig ruimte om uitgebreid in te gaan op wetenschappelijke inzichten en de manier waarop 

deze inzichten de wetenschappelijke toetsing hebben doorstaan. Uitspraken omtrent bijvoorbeeld 

geen vlees eten en de hiermee verbonden risico’s; de noodzaak van antibiotica bij het kweken van 

varkens, de inschatting van de pro’s en contra’s van enkel een curatief gebruik van antibiotica (cfr. 

Zweden) blijven noodgedwongen wat steken op het niveau van louter ‘stellingnames’. De kans 

bestaat dat toehoorders in deze bijdragen een normatieve boodschap gaan horen, ook al was dit 

helemaal niet de bedoeling van de spreker.

Normatieve boodschappen

Dit zijn boodschappen waarin gesproken wordt over maatschappelijke noden, geschikte vormen 

van samenleven, richtinggevende waarden etc. Er bestaat niet zoiets als een algemeen aanvaarde 

methode om de geldigheid van normatieve keuzes te verantwoorden. Wat er wel is, zijn algemeen 

aanvaarde regels in verband met het bevorderen van een open discussie over gemeenschappe-

lijke waarden.

Aanwezige deskundigen communiceerden op sommige momenten zeer expliciet een normatieve 

boodschap. Voorbeelden hiervan zijn: ‘het belang van opvoeding’, ‘geen wetgeving met twee snel-

heden’, ‘het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘de betaalbaarheid’, ‘geen verstrenging 

van de wetgeving omwille van frauduleuze gevallen’, ‘het belang van evenwichtige voeding’. De 

sprekers vallen hierbij terug op een algemene notie van welke waarden en principes richting-

gevend zijn binnen het huidige denken omtrent voedselveiligheid en welke waarden bovendien 

vertaalbaar zijn in een beleid. Ook hier zorgde de keuze voor een panelgesprek  voor niet zoveel 

ruimte om op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe principes. De tijd was tekort om veel explicieter 

om te gaan met mogelijke verschillen tussen een burgerperspectief en een beleidsperspectief.

Subjectiverende boodschappen

Dit zijn boodschappen waarin de spreker verwijst naar de eigen subjectiviteit, zoals angst, vreugde 

en frustratie. De aanspraken op geldigheid hebben hier te maken met authenticiteit en oprecht-

heid van de spreker.





Het viel op dat deskundigen in hun bijdragen soms de vragende vorm gebruikten. Met zinsnedes 

als ‘Hoe interpreteren jullie die begrippen?’; ‘Is er meer nood aan transparantie, aan meer informa-

tie hierover? Zou dit jullie helpen?’ communiceren de deskundigen een oprechte nieuwsgierigheid 

omtrent de eigen kijk van burgers. Bijdragen aan oplossingen werden soms als een suggestie 

geformuleerd (vb. ‘Wat denken jullie van een versoepeling van normen voor kleine bedrijven?’). 

Dit verhoogt de ervaring dat deskundigen burgers willen ondersteunen in het formuleren van 

antwoorden. 

De oproep tot meer vertrouwen in de expert is dan ook illustratief voor het zoeken van de refe-

rentiepersoon zelf naar een eigentijdse rol in dergelijke gesprekken met burgers. Willen we terug 

naar een duidelijk verschil tussen de positie van de expert en van de leek en het vertrouwen dat 

hiermee gepaard kan gaan of stimuleren dergelijke initiatieven een ander denken en handelen 

omtrent de relatie tussen expert en burger?

.. Vragen om uit te diepen

Het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid leggen aan de panel-

leden drie vragen voor die ze graag verder uitgediept willen zien. Een aantal panelleden voegen er 

een vierde vraag aan toe.

.  Kan men zonder in te boeten op voedselveiligheid andere normen aanvaarden voor artisanale produc-

ten, of moet men dezelfde normen hanteren voor alle producten? Wat zijn de argumenten?

.  Gisteren wees men op een contradictie

  –  Kippen die geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid, moet men niet vernietigen

  –  Maar de wetgeving mag niet versoepeld worden

  Wat is jullie idee hierover, wat zijn je argumenten?

.  Wettelijk eist men een ‘nul-aanwezigheid’ van bepaalde stoff en in het voedsel. In de praktijk blijkt dat 

soms niet haalbaar. Wat moet men in die gevallen doen, wanneer er—volgens de huidige weten-

schap—geen risico is voor de mensen?

.  Wat is volgens jullie de rol van communicatie en voorlichting?

De panelleden proberen zowel in subgroepen als tijdens de plenaire sessie hun antwoorden op de 

verschillende vragen te formuleren.

..  Antwoorden op vraag 

De panelleden stellen zich vragen bij de impliciete veronderstellingen achter de gestelde vraag:  

Is het zo dat bij gelijke normen artisanale producten ook duurder worden?  

  ‘Er zijn toch ook voordelen aan ambachtelijke productie zoals minder transport-, bewaar- en 

verpakkingskosten?’

  ’En indien er als gevolg van gelijke normen, een prijsverschil is, moet de producent of de consu-

ment dit dan dragen?’





Is het zo dat bij ongelijke normen artisanale producten ook onveiliger worden?

  Er zijn kwaliteitslabels: ‘Ambachtelijke producenten voeren kwaliteitslabels in om zich te onder-

scheiden van de industrie en ons te overtuigen dat hun product goed is. Daar vertrouw ik dan 

ook op.’

  De EU-normen zijn opgemaakt voor een industriële context, niet voor een artisanale context: 

‘Het opstellen en (doen) naleven van Europese normen kost veel. Die kosten worden vooral 

gemaakt om meer producten, niet om betere producten op de markt te kunnen brengen.’

De normen mogen volgens sommigen verschillen omwille van: 

•  De leefbaarheid van kleine producenten en de variëteit aan smaken, de culturele diversiteit en 

identiteit van streken, de lokale know how op het vlak van voedselproductie te behouden.

•  Onze afhankelijkheid van grote bedrijven en de werkgelegenheid die ze scheppen te verkleinen. 

Men doet suggesties om in geval van diff erentiëring van normen, toch de veiligheid te garanderen

•  Op ambachtelijke producten een kortere houdbaarheidsdatum vermelden.

•  Geen toegevingen doen op het vlak van traceerbaarheid en voedingswaarde.

•  Ook andere types normen kunnen verschillen (uitrusting, administratieve).

.. Antwoorden op vragen  en 

Het was voor de panelleden moeilijk om vraag  en  uit elkaar te houden De panelleden stellen 

zich vragen bij de gevolgde beleidslogica: waarom stelt men een nultolerantie voorop als die tech-

nisch niet haalbaar is en als kruisbesmetting geen gevaar betekent voor de volksgezondheid?

De discussie gaat in de richting dat de norm  mag versoepelen, als men maar vertrouwen kan 

behouden in het niveau van de norm. ‘Men moet een drempel defi niëren waarboven de resten 

schadelijk zijn. Deze defi nitie dient aangepast te zijn aan ervaringen en wetenschappelijke ontwik-

kelingen.’ Dat vertrouwen kan op verschillende manieren gestimuleerd worden:

Door het verschaff en van goede informatie

‘Hoe kun je die informatie tot bij de mensen brengen? Oudere mensen hebben meer moeite om 

met informatie om te gaan, om de complexiteit van het thema te begrijpen.’

’Veel informatie die we krijgen is niet onpartijdig. Men vertelt slechts een deel van het verhaal. Ik 

wacht altijd tot ik informatie krijg van verschillende zijden, zodat ik beter kan oordelen.’

‘De berichtgeving naar de bevolking is van belang: de afwegingen moet bekend zijn voor het 

grote publiek.’





Door een debat over normen

’Normen moeten vastgelegd worden door een debat tussen mensen die bij het probleem betrok-

ken zijn, namelijk de voederproducenten.’

’Voederproducenten hebben niet het alleenrecht om de normen te bepalen, want voedselveilig-

heid gaat iedereen aan. Consumentenorganisaties dienen er ook bij betrokken te zijn.’

Door controle op misbruiken

Door belang te hechten aan andere terechte zorgen

’Als de normen zo strikt zijn, dat een lichte overschrijding ongevaarlijk is, dan zijn er bezorgdheden 

die veel belangrijker zijn. Er zijn hier veel lege stoelen omdat mensen eigenlijk niet wakker liggen 

van voedselveiligheid.’

Door het werken aan de oorzaak van het probleem

‘We moeten toch voorzichtig zijn bij het bepalen van de normen, want wetenschap biedt geen 

zekerheid. Van ervaringen uit het verleden leren wij dat de schadelijkheid van sommige producten 

(bv. alcohol, sigaretten) pas vele jaren later blijkt. Het is beter de oorzaak van contaminatie (in het 

productieproces of in het milieu) te achterhalen en daar aan te werken.’

‘We moeten kijken naar de oorsprong van de contaminatie (vb. problemen bij het productiepro-

ces, door milieuverontreiniging, door het steeds exacter worden van meetapparatuur). Er is dus 

meer fundamenteel onderzoek nodig over contaminatie in voeding en de oorzaken hiervan.’

.. Antwoorden op vraag 

In tijden van problemen of een crisis dringen de panelleden aan op transparantie:

  ‘Als men iets ontdekt wat niet klopt, hoe lang duurt het dan voor men de mensen informeert? 

Men hoeft inderdaad niet onnodig paniek te zaaien, maar men mag ook geen dingen in de 

doofpot stoppen. Mensen hebben het recht om te weten wat er gebeurt’.

Ze doen volgende suggestie:

  ‘Wij stellen voor dat er zich in winkels een groot bord bevindt waarop informatie gegeven wordt 

over recente problemen, zodat de klanten weten wat het probleem is en naar welke vervang-

producten ze kunnen uitkijken. De consumenten moeten zelf kunnen kiezen. Ook het centraal 

telefoonnummer (  of  ) waarop consumenten informatie kunnen vragen 

moet op dit bord vermeld zijn. ‘

Ze vragen ook naar toegankelijke informatie:

  ’Consumenten weten niet wat ze met de informatie op de etiketten moeten. Het lijken wel de 

“kleine lettertjes in een verzekeringspolis”.’





. Werksessie over de factoren die worden afgewogen tegenover voedselveiligheid

.. Doelstelling en werkwijze

Op basis van de door de panelleden gevoerde discussies stellen de facilitatoren een lijst met 

factoren op die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen. Deze lijst wordt in overleg met 

de panelleden gereduceerd tot acht factoren. Via een oefening krijgen de panelleden inzicht in 

het relatieve belang dat zij individueel en als groep hechten aan de factoren. Dit inzicht vormt het 

uitgangspunt voor een uitdieping van de argumenten en overwegingen die aan de basis liggen 

van hun waardering.

.. Factoren die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen

De oorspronkelijke lijst

Factor Beschrijving

Voedselveiligheid

Variëteit De variatie in de soort en voedingswaarde van de voeding 

die ons gepresenteerd wordt 

Leefbaarheid van de producent

Smaak

Prijs

Uitzicht

Sfeer De sfeer of het kader waarin men een product koopt of 

consumeert

Voedingswaarde

Biologische productiewijze

De defi nitieve lijst

Factor Beschrijving
Voedselveiligheid

Variëteit De variatie in de soort en voedingswaarde van de voeding 

die ons gepresenteerd wordt 

Leefbaarheid van de producent

Persoonlijke voorkeur Smaak en uitzicht

Prijs

Context De sfeer of het kader waarin men een product koopt of 

consumeert

Voedingswaarde

Biologische productiewijze





.. Argumenten en afwegingen

Welk relatief belang hechten de panelleden aan de verschillende kenmerken van voeding? Welk 

belang hechten ze aan een factor in relatie tot de factor voedselveiligheid? Welke afweging maken 

ze daarbij?  In de hierna volgende analyse proberen we hun argumenten samen te vatten.

.. Voedselveiligheid

Daar waar het de factor voedselveiligheid zelf betreft, zien sommigen dat belang van veiligheid 

ondergeschikt gemaakt aan de grootschalige productie:

  ’Industriële productie en voedselveiligheid staan op gespannen voet met elkaar. Voor mij tonen 

de dioxinecrisis en de gekkekoeienziekte dat er geen voedselveiligheid is. Bij industriële produc-

tie zijn economische motieven belangrijker dan het welzijn van iedereen.’

In een dergelijke maatschappelijke context veiligheid garanderen is meer betalen (hogere prijs) :

  ’Waarom moeten wij meer betalen voor meer voedselveiligheid? Wij hebben niet gevraagd om 

dierlijk meel aan koeien te geven.’

Een centrale vraag voor beleidsmakers is dan: wie moet daarvoor betalen?

  ’Moeten de kosten die een goede voedselveiligheid met zich meebrengen door de maatschap-

pij of door het individu betaald worden? Volgens sommigen moet de consument betalen, als 

men onder voedselveiligheid verstaat: geteeld op ecologische wijze. Volgens anderen dient 

men daarvoor belastingen te heff en. De vraag stelt zich waarom men individueel de kosten voor 

voedselveiligheid moet betalen: de sociale zekerheid wordt toch ook door iedereen betaald en 

als het voedsel niet veilig is, stijgen de gezondheidskosten.’

.. Variëteit

Variëteit in het aanbod mag niet ten koste gaan van een hogere prijs. Iedereen moet voor variëteit 

kunnen betalen. 

Variëteit aan producten moet samengaan met variëteit aan smaak. 

Variëteit aan producten zal ook samengaan met een variëteit aan producenten.

Sommigen willen minder veiligheid accepteren in ruil voor meer variatie:

  ‘Ik stel de veiligheid van kleine producenten niet meer in vraag dan die van de grote producen-

ten. Per slot van rekening weten we beter wat er in een klein dorp gebeurt dan in een groot 

bedrijf. Misschien is er meer controle bij grote bedrijven, maar ik ben er niet zeker van.’

.. Persoonlijke voorkeur

De afweging tussen smaak van het product aan de ene kant en veiligheid en gezondheid van het 

product aan de andere kant ligt complex. 





In de eerste plaats wordt de nuance gemaakt dat niet alleen de variëteit in smaak belangrijk is, 

maar ook de authenticiteit van de smaak: ‘Er is altijd het risico dat grote bedrijven kunstmatig de 

smaak aanpassen aan wat zij denken dat de consumenten willen.’

Op die manier gaan smaak en gezondheid van het product niet altijd samen: ‘Wij gaan Amerika ach-

terna wat de ongezonde voedingsmiddelen betreft.’

De afweging tussen smaak en gezondheid ligt verschillend in de maatschappij: ‘Oudere mensen 

letten meer op de gezondheid, jongeren meer op de smaak.’

Sommigen willen meer voedselveiligheid in ruil voor minder variëteit in smaak of omgekeerd, 

als hen maar transparantie en informatie gegarandeerd is. Ze willen zelf kunnen oordelen en de 

afweging maken:

  ’Smaak kan ook beïnvloed worden door het uitzicht. Als ik beschik over de juiste informatie (bv. 

welk verband er bestaat tussen de kleur van grenadine en de ingrediënten die er in zitten), ben 

ik bereid mij aan te passen aan een andere smaak.’

  ’Ik heb liever geen additieven, ook als dit minder smaak betekent, omwille van veiligheid en 

gezondheid.’

.. Prijs

Voor velen komt de betaalbaarheid van het product eerst, daarna kan men zich zorgen maken over 

veiligheid, smaak.

  ’Ik moet zuinig zijn en ik vertrouw er op dat de huidige voedselveiligheid voldoende is. Ik zie 

niet in waarom we onze eisen nog hoger moeten stellen. Ik eet liever dingen waar nog een zeker 

risico aan vastzit, dan dat ik niet meer kan eten omdat veilige producten voor mij te duur zijn.’

  ’Zodra iedereen de mogelijkheid heeft om te kopen wat hij of zij wil, zal ik meer nadenken over 

andere aspecten, bv. smaak. ‘

  ’Bij gelijke smaak en voedselveiligheid, verkies ik het goedkoopste product.’

Opnieuw komt hier de vraag naar objectieve informatie om zelf de afweging te kunnen maken:

  ‘Er is meer geld voor informatie nodig en minder geld voor reclame. Dit zit nu ook in de prijs. We 

krijgen boodschappen om minder vlees te eten en tegelijkertijd is er de reclame voor vlees. Dit 

wordt ook betaald met geld uit de sector.’

.. Context

Iedereen erkent dat er momenten zijn waarop de context overheerst. Men denkt dan niet na over 

veiligheid, prijs of voedingswaarde.





.. Voedingswaarde

 De inschatting van het belang van ‘voedingswaarde’ ligt verschillend in de maatschappij:

  ‘In de moderne manier van voedselproductie zijn nu eenmaal ‘ingrepen’ nodig (gebruik van pes-

ticiden, toevoeging van additieven). De zorg hierover ligt verschillend onder de burgers: sommi-

gen maken zich daar geen zorgen over terwijl anderen dit wel doen. Bij deze laatste groep helpt 

bijkomende informatie vaak niet.’

Een reden om zich geen zorgen te maken: 

  ‘Het aanbod is voldoende groot om eventueel verlies aan voedingswaarde te compenseren.’

Een reden om zich wel zorgen te maken:

  ‘Steriliseren houdt een verlies aan vitaminen in.’

Opnieuw de vraag naar transparantie om zelf de afweging te kunnen maken:

  ‘De werkwijze binnen de fruitteelt is in België sterk verbeterd maar is niet goed gecommuni-

ceerd (mensen blijven in hun hoofd zitten met ‘pesticiden’).’

  ‘Er blijven vragen en twijfels komen op het vlak van voedingswaarde en gezondheid. ‘

  ‘We kunnen het eff ect van al deze ingrepen exact gaan meten. Er wordt dan gewoon gecommu-

niceerd ‘het zit er in’. Maar niet hoeveel dit is en of het schadelijk is. Cowboyverhalen komen ook 

altijd in de krant en daarop vormen we misschien teveel onze mening.’

  ‘Er is meer inzicht nodig in alternatieven op het gebied van bestanddelen die cruciaal zijn in 

onze voeding (bv. omega ). Zo is er bijvoorbeeld op het vlak van voedingswaarde een verschil 

tussen wilde vis en gekweekte vis.’

.. Biologische productiewijze

Een biologische productiewijze is goed voor het milieu en daarom ook goed voor de gezondheid van 

de mens. Over deze stelling bestaan verschillende meningen:

  ‘Ik blijf ervan overtuigd dat een biologische productiewijze op lange termijn beter is voor de 

mens, omdat ze beter is voor het milieu. Neem het voorbeeld van de zalm: wilde zalm heeft 

meer voedingswaarde, maar door vervuiling van de zee ook meer contaminatie.’

  ‘Is biologisch op productniveau veiliger? We zijn het eens over de meerwaarde van de produc-

tiewijze maar we zijn het niet eens dat het op het niveau van het product altijd veiliger is.’

  ‘Ik dacht dat een biologische productiewijze beter was voor de gezondheid, maar mijn mening 

is veranderd na het lezen van de brochure. Geen gebruik van pesticiden is niet voldoende voor 

voedselveiligheid.’





  ‘Is het biologisch produceren en consumeren geen ideologische kwestie.’

Ook over de link tussen biologisch produceren en de noodzaak van een hogere prijs is men het niet 

eens:

  ’Als we een ecologische productiewijze willen, is het onvermijdelijk dat de prijs van de produc-

ten duurder zal worden. Moet de maatschappij dit betalen of de individuele consument?’

  ‘Zijn biologische producten noodzakelijk duurder? Ja, omwille van de hogere arbeidskosten. 

Nee, want biologische boeren gebruiken geen pesticiden.’

Is de keuze voor een productiewijze louter een individuele keuze?

  ’Ik ben het er niet mee eens dat de productiewijze enkel onder de verantwoordelijkheid van de 

consument valt; de gemeenschap is er verantwoordelijk voor.’

.. Afweging tussen de acht factoren

Aan de deelnemers werd gevraagd om het relatieve belang van elk van de acht factoren te evalu-

eren. Iedere deelnemer heeft deze oefening individueel gemaakt. Daarna werden de individuele 

scores samengevoegd. Het resultaat vindt u in onderstaande tabel, dat een globaal overzicht geeft 

van hoe de panelleden het relatieve belang inschatten van de diverse factoren. De factor ‘voedsel-

veiligheid’ scoort bijvoorbeeld het hoogst. De voedingswaarde blijkt - globaal genomen binnen 

het panel - de tweede belangrijkste factor te zijn.

Schema  – afweging van factoren

Scores van de hele groep

Biologische productiewijze

Voedingswaarde

Context / ambiance

Prijs

Persoonlijke voorkeur (smaak / uitzicht)

Leefbaarheid van producenten

Variëteit aan producten

Voedselveiligheid

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

Belangrijkheid van de criteria





.  Boodschappen en conclusies

.. Boodschappen van de deelnemers

Hieronder worden een reeks ‘bruto’ boodschappen weergegeven, zoals de panelleden ze tijdens 

het weekend hebben uitgedrukt.

Bij de meeste panelleden staat een zorg voor de leefbaarheid van kleine producenten en distribu-

teurs en voor de handhaving van korte ketens voorop. 

•  De veiligheid dient op het huidige niveau te blijven, maar voor kleine en grote bedrijven 

mogen wel verschillende normen (bv. voor administratie) gehanteerd worden. Dit om de kleine 

bedrijven te ondersteunen, er voor te zorgen dat deze kleine bedrijven competitiever kunnen 

worden, dat we niet al te afhankelijk worden van grote bedrijven en lange ketens, dat er een 

kwaliteitsvol alternatief voor de producten van de grote bedrijven en de lange ketens behou-

den blijft, en dat de keuzevrijheid van de consument gevrijwaard blijft.

•  De leefbaarheid van ambachtelijke producenten dient gegarandeerd te worden, eventueel via 

subsidies en patentering van hun ambachtelijke producten. Dit is nodig om ons cultuurpatri-

monium te bewaren, ons sociaal netwerk te beschermen en de werkgelegenheid in België te 

houden. Voor het garanderen van de veiligheid moeten we een beroep doen op lokale/regio-

nale initiatieven. 

De panelleden zijn wel beducht voor mogelijke prijsverhogingen die het gevolg kunnen zijn van 

een verhoging van de voedselveiligheid.

•  Een verhoging van het niveau van veiligheid mag niet ten koste gaan van de prijs. Het huidige 

niveau van veiligheid moet minstens gehandhaafd blijven.

•  Niet voor iedereen is voedselveiligheid de eerste bezorgdheid. Wie over een beperkt budget 

beschikt, heeft andere zorgen die zwaarder wegen.

•  Misschien zijn er consumenten die voedingsproducten willen kopen die minder aan veilig-

heidscriteria voldoen, als zij daarvoor minder geld hoeven uit te geven.

De panelleden verzekeren het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezond-

heid dat er een grote behoefte aan inzicht in de voedselketen bestaat.

•  We hebben meer vertrouwen nodig en dit via informatie. Dit is voor ons enorm belangrijk.

•  Bij iedereen leeft een nood aan informatie over de voedselketen, over controles en over weten-

schappelijke ontwikkelingen.

•  Consumenten dienen op ondubbelzinnige en snelle wijze geïnformeerd te worden over actu-

ele voedselgevaren en –risico’s. Een mogelijk adequaat middel is het plaatsen van een uniform 

bord in de verschillende distributiecentra waarop deze informatie vermeld staat. Maar ook 

bredere informatiekanalen zijn noodzakelijk.





Sommige panelleden roepen op tot een zekere nuchterheid ten aanzien van het probleem van 

voedselveiligheid.

•  We moeten er voor opletten dat we ons eigen vermogen tot weerstand niet verzwakken door al 

te hoge eisen aan de voedselveiligheid te stellen.

Ten slotte benadrukken sommige panelleden de verhouding tussen voedselveiligheid en de 

milieuproblematiek.

•  Er moet in de eerste plaats gewerkt worden aan de oorzaak van contaminatie (milieuvervui-

ling). Er is genoeg aandacht voor controle en normen; de oorzaken moeten aangepakt worden.

.. Boodschappen in verband met de participatieve oefening

De panelleden drukken hun grote waardering uit voor de inspanningen van de overheid om de 

veiligheid van voedsel te garanderen. Dankzij de presentatie van één van de referentiepersonen 

hebben ze, aan de hand van cijfermateriaal, een duidelijker zicht gekregen op de omvang van 

de inspecties en controles in de voedingssector. ‘Beleid voeren is niet gemakkelijk maar wel heel 

interessant. Je zit altijd met keuzes en het kan niet voor iedereen even goed zijn’. Maar: ‘Probleem 

nu is dat er vaak keuzes worden gemaakt ten voordele van een kleine groep en dat enkel naar de 

korte termijn eff ecten wordt gekeken. Terwijl denken op lange termijn zo belangrijk is. We weten 

ook nog veel te weinig over de langetermijneff ecten’.

Tegelijk drukken de panelleden hun waardering uit voor de participatieve oefening waar zij aan 

deelnemen. Zij ervaren de organisatie ervan als een extra inspanning van de overheid om voedsel-

veiligheid dichter te laten aansluiten bij hun visies en wensen. ‘Ik heb meer vertrouwen gekregen, 

dankzij de informatie en dankzij dit initiatief. Ik heb veel geleerd over de controle van de hele 

keten en over de variatie daarin. Ik kreeg de indruk dat men het probleem ernstig neemt’. ‘Ik heb 

me actor gevoeld en ik heb veel geleerd over zaken waar ik me gisteren nog niet van bewust was. 

Dat geeft mij als burger een goed gevoel’. 

De aanwezigheid van de referentiepersonen tijdens het weekend versterkt hun waardering. Panel-

leden konden een direct beroep op hen doen als ze meer informatie wilden over een bepaald 

thema. ‘Tijdens de gesprekken doken er veel vragen op. We hadden tijd nodig om te weten waar 

het allemaal over gaat. Gelukkig waren er de referentiepersonen’. Zij ervaren de inbreng van de 

referentiepersonen als een belangrijke verruiming van hun eigen perspectief. ‘We kregen heel 

veel informatie op een begrijpelijke manier’. Maar: ‘Er was meer tijd nodig om de specialisten te 

ondervragen’.

Tegelijk voelen sommige panelleden zich wat ongemakkelijk. Zij worstelen met hun mandaat. 

Mogen de oplossingen die zij voorstellen als representatief beschouwd worden? ‘Ik vraag me af in 

welke mate wij representatief zijn voor de hele groep. Wij zijn op dit initiatief ingegaan omdat we 

toch al bezig zijn met voedsel. Anderen willen een grote keuze aan producten hebben in de winkel 

en daarnaast willen ze dan ook een grote veiligheid hebben’. Andere panelleden voelen zich niet 

veilig om hardop na te denken en vrijuit te spreken, zolang zij geen duidelijk idee hebben hoe de 

informatie die zij als burgers geven door de overheid gebruikt zal worden. Vergelijk deze oprisping 

met de bezorgdheid om informatie - over wat er met de resultaten van het panel zal gebeuren en 

over de impact ervan - die sommige panelleden meteen aan het begin van het weekend toevoe-





gen aan het charter. ‘We moeten goed weten waartoe deze ontmoeting dient. Waarom vraagt 

men ons advies? Wat is de impact van onze reacties op de informatie die we hier krijgen? Als we 

op deze vragen een duidelijk antwoord hebben, kan dit ons helpen bij het uitspreken van onze 

mening’. Op het einde van het weekend geeft Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder van het 

Voedselagentschap, een antwoord op deze vraag: ‘Deze participatieve oefening is heel belangrijk. 

Normaal worden dergelijke discussies alleen door de overheid gevoerd. Er komt nog een stap na 

dit project. We willen bekijken of we deze methodologie in de toekomst nog zullen gebruiken. Ik 

zou jullie willen uitnodigen om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van het Raadgevend Comité, 

zodat jullie weten hoe de leden erover denken. We moeten in de toekomst meer participatief om-

gaan met burgers. Het gaat er ook om een stukje vertrouwen van de burger terug te winnen’.

.. Boodschappen vanuit een burgerperspectief

Burgers hebben een heel eigen inbreng in het thema ‘voedselveiligheid’. Het is niet vanzelfspre-

kend dat hun perspectief overeind blijft wanneer dit geconfronteerd wordt met het perspectief 

van experten, hetzij wetenschappers, ambtenaren of vertegenwoordigers van belangenorganisa-

ties. De volgende uitspraak van een panellid getuigt van een bezorgdheid dat zijn visie onderge-

sneeuwd zal geraken:

  ‘We moeten als burger veel meer durven zeggen wat onze mening is. Dit is verschillend van “wat 

we weten”. Wetenschap produceert trouwens geen exact weten’.

Op sommige momenten tijdens het weekend drukten de opdrachtgevers hun ontgoocheling uit 

over de eigen inbreng van burgers. De opdrachtgevers hadden het gevoel dat zij, ondanks al hun 

inspanningen, geen antwoord kregen op de vragen die zij aan de burgers hadden voorgelegd. 

Daarom is het zinvol om de mogelijke meerwaarde van een burgerperspectief op een – in eerste 

instantie - theoretisch niveau te duiden.

Ambtenaren, wetenschappers en vertegenwoordigers van belangengroepen redeneren vanuit 

een eigen perspectief dat bepaald wordt door de contexten waarbinnen zij functioneren. In deze 

contexten vervullen zij een specifi eke rol en dragen zij specifi eke verantwoordelijkheden. Burgers 

staan buiten deze specifi eke contexten en kunnen, juist daarom, een geheel eigen bijdrage leve-

ren. Hun bijdrage is (nog) niet gemodelleerd naar de vereisten en verantwoordelijkheden van de 

systeemcontexten beleid, wetenschap of economie. Hun eigen inbreng verwijst naar een geza-

menlijke verantwoordelijkheid voor het handelen van mensen en de gevolgen ervan voor huidige 

en toekomstige generaties. Deze collectieve verantwoordelijkheid overstijgt de particuliere 

verantwoordelijkheden die horen bij een rol als ambtenaar, wetenschapper of bedrijfsleider.

Om de eigenheid van een burgerperspectief te illustreren, zal het worden vergeleken met het per-

spectief van de overheid en de referentiepersonen (wetenschappelijke experten en vertegenwoor-

digers van belangenorganisaties) die bij de uitstippeling van dit beleid gepolst worden. Verschil-

len komen tot uiting met betrekking tot de interpretatie van het concept ‘voedselveiligheid’, de 

defi nitie van het probleem en de gesuggereerde wegen ter oplossing van het probleem.





.. Voedselveiligheid

Langs de zijde van de overheid en de referentiepersonen heeft de term ‘voedselveiligheid’ een 

eerder technische betekenis. De term verwijst naar chemische contaminatie en microbiologische 

risico’s. Om voldoende voedselveiligheid te realiseren defi nieert een overheid – in overleg met 

experten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties – normen voor aanvaardbare hoe-

veelheden stoff en die in een voedingsproduct aanwezig mogen zijn, stelt zij controlesystemen op 

om te checken of deze normen gerespecteerd worden, en verplicht zij voedingsproducenten om 

systemen van zelfcontrole in te voeren. 

De panelleden interpreteren ‘voedselveiligheid’ op een minder technische en dus enigszins andere 

manier. Zij associëren voedselveiligheid enerzijds met begrippen als voedingswaarde, voldoende 

variatie, authenticiteit, ‘natuurlijkheid’, gezondheid, duurzaamheid en anderzijds met hygiëne, 

versheid, zuiverheid en kwaliteit van de ingrediënten.

.. De probleemdefi nitie

Langs de zijde van de overheid wordt het probleem als volgt gepresenteerd: 

  ‘Elke bijkomende inspanning zorgt dat de prijs een beetje hoger wordt. Wij als beheerders 

moeten de cursor verschuiven tussen een redelijke prijs en maximale voedselveiligheid. De 

maximale voedselveiligheid is onbetaalbaar. Hoe ver wil de verbruiker gaan’. 

Of:

  ‘Wij willen weten of jullie eieren willen waar geen antibioticaresten in zitten en er de bijhorende 

prijs voor betalen of dat jullie eieren accepteren waar wel antibioticaresten in zitten, maar waar-

van wij jullie verzekeren dat ze geen gevaar inhouden. Dat is de inzet van dit weekend’. 

Deze probleemdefi nitie suggereert dat er een vrij eenduidig verband is tussen de veiligheid en de 

prijs van een voedingsproduct: hoe meer veiligheid, hoe duurder.

Deze probleemdefi nitie gaat er bovendien van uit dat consumenten absolute veiligheid wensen. 

Aangezien een totale voedselveiligheid echter onbetaalbaar is, lijkt het eigenlijke probleem te 

verschuiven. Het eigenlijke probleem is niet de veiligheid van voedingsproducten, maar de hoge 

eisen die consumenten stellen. 

  ‘Is het nodig dat de voedselveiligheid absoluut wordt? Waarom willen consumenten bij voed-

sel dat laatste “karaatje” veiligheid? Een eeuw geleden stierven er elke dag in elk dorp mensen 

wegens onvoldoende voedselveiligheid. Jullie nemen op andere vlakken toch ook soms risico’s. 

Jullie rijden bijvoorbeeld toch ook soms met jullie kinderen naar school zonder dat jullie hen 

hun gordel omdoen?’ 

  ‘De veiligheid staat in België op een hoog niveau als je dat vergelijkt met andere delen van de 

wereld. We zijn een welvarend land met een hoge kwaliteit aan voedselproductie. Maar de per-

ceptie is soms anders; we zijn bang voor risico’s’.





Burgers interpreteren het probleem op een andere manier. Zij benadrukken hun gebrek aan 

inzicht in de ingrediënten van voedingsproducten en de risico’s ervan, in de organisatie van de 

productieketens, in de herkomst van producten, in de wijze waarop normen tot stand komen 

(zowel in binnen- als in buitenland). 

  ‘Er zijn dingen die consumeerbaar zijn, maar toch niet goed voor de gezondheid, bv. smaak-

toevoegingen. Kan men op een etiket niet vermelden welke producten echt niet schadelijk zijn 

en welke producten toch een bepaald risico inhouden voor bepaalde personen? Als overheid 

weet je toch niet wat een consument allemaal eet; door cumulatie van stoff en kunnen er toch 

eff ecten optreden’.

Dit besef van een gebrek aan inzicht (en van de onhaalbaarheid überhaupt van een goed over-

zicht van de complexe voedingssector ) werkt, samen met negatieve ervaringen uit het verle-

den—gevaren voor de gezondheid die pas later blijken, incidenten …—hun wantrouwen in een 

verdergaande technologisering, globalisering en schaalvergroting van de voedingssector in de 

hand. De overheid neemt dit wantrouwen niet de wind uit de zeilen:

  ‘De voedingsindustrie is spitstechnologie geworden. Men werkt met ingrediënten die van over 

de hele wereld komen. Voor ons is het heel moeilijk om tegemoet te komen aan de vraag naar 

duidelijke etikettering. We moeten veel communicatiekanalen gebruiken, maar het is zo inge-

wikkeld dat we niet kunnen beantwoorden aan de behoeften van iedereen’.

Burgers percipiëren de nadelige eff ecten van genoemde ontwikkelingen in de voedingssector op 

hun leefwereld. 

  ‘Kleinschalige bedrijven worden in ons systeem benadeeld. Warenhuizen kopen hun producten 

bij grote bedrijven. Kleine bedrijven kunnen onmogelijk concurreren met grotere bedrijven. Zij 

moeten beschermd worden in een globaliserende wereld’.

Zij betwijfelen bovendien sterk of een effi  ciënte controle door de overheid van een dergelijke 

complexe voedingssector mogelijk is.

.. Mogelijke oplossingen

Sommige panelleden maken hun onvermogen expliciet om bij te dragen aan oplossingen voor 

het probleem zoals dit door de vertegenwoordigers van de overheid gesteld is. 

  ‘Ik denk dat wij niet over genoeg informatie beschikken om te antwoorden op de vraag die 

eigenlijk voorligt, namelijk welke prijs wij willen betalen voor voedselveiligheid’. 

Niet alle panelleden zijn er trouwens van overtuigd dat meer voedselveiligheid automatisch uit-

mondt in hogere prijzen en ze geven toe dat zij niet kunnen beoordelen welke gevolgen dit heeft 

voor de leefbaarheid van kleine producenten en distributeurs. Zij stellen expliciet de vraag:

  ‘We weten niet hoeveel het kost als de voedselveiligheid verhoogt. En welke sociale en econo-

mische eff ecten heeft een verhoging van de voedselveiligheid?’ 





Merkwaardig genoeg krijgen zij van de zijde van de overheid geen ondubbelzinnig antwoord:

  ‘Op de vraag naar de relatie tussen voedselveiligheid en prijs kan je geen duidelijk antwoord 

geven. Het is niet becijferbaar. Als je nultolerantie wil – geen antibioticaresten in eieren – moet 

je een afzonderlijke fabriek bouwen voor de productie van kippenvoer. Wat de meerkosten 

daarvan zijn, valt niet echt te becijferen’. 

Of: 

  ‘De discussie over de prijs is zeer moeilijk. Niet alleen veiligheid, maar ook onveiligheid heeft een 

prijs’. 

Burgers vragen zich bovendien af welke kosten men in de overweging meeneemt:

  ‘Misschien kosten gescheiden productielijnen voor de verschillende soorten voer wel meer, 

maar men sluit een aantal kosten uit: kosten van het vernietigen van besmet voer en besmette 

eieren’.

Panelleden benadrukken hun behoefte aan informatie. 

  ‘Ons vertrouwen moet groter worden en daarvoor is het heel belangrijk dat wij beter geïnfor-

meerd zijn’. 

  ‘Wij hebben allemaal nood aan informatie over voedselketens, controles en wetenschappelijke 

ontwikkelingen’. 

  ‘Wij weten niet wat de betekenis is van wat we lezen op de etiketten. Wat betekenen de letter-

tjes (die trouwens vaak onleesbaar, want te klein zijn)?’ 

  ‘Consumenten moeten op snelle en ondubbelzinnige wijze geïnformeerd worden over actuele 

voedselrisico’s. Een mogelijk adequaat middel is het plaatsen van een uniform bord in alle distri-

butiecentra waarop deze informatie geplaatst wordt. Op dat bord moet ook het telefoonnum-

mer van het Voedselagentschap vermeld staan waar we onze vragen kunnen stellen. Bredere 

informatiekanalen zijn zeker niet uitgesloten, zelfs noodzakelijk’. 

  ‘Als er een product in de rekken blijft liggen dat een zeker aanvaardbaar risico inhoudt, dan 

dient men de consumenten daarover ter plaatse te informeren, zodat iedereen zelf kan beslis-

sen. Ook als er producten uit de rekken genomen zijn, dient men dat ter plekke te vermelden, 

zodat wij op de hoogte zijn. Het gaat dus minder over productinformatie in het algemeen, maar 

over informatie naar aanleiding van incidenten’.

Of nog:

  ‘De huidige keuze mag gerust beperkt worden. We kunnen niet tegelijk een grote keuze –  

soorten yoghurt – en het zicht op de veiligheid ervan behouden. Producenten proberen van 

alles om maar te kunnen verkopen. Zelfs als we de keuze beperken, kan er nog veel keuze zijn. 

Liever minder keuze, een beter inzicht en een betere kwaliteit’. 





Eerder dan naar antwoorden te zoeken op het door de overheid gepresenteerde probleem, willen 

zij op zoek gaan naar manieren om voedingsproducten voldoende veilig te maken zonder dat 

dit een verhoging van de prijs inhoudt of een bedreiging vormt voor de leefbaarheid van kleine 

producenten en distributeurs. 

  ‘Wij zijn bang dat meer voedselveiligheid hogere prijzen met zich mee zal brengen. We willen 

graag de huidige prijzen (en desnoods het huidige niveau van voedselveiligheid) behouden’. 

  ‘Voor mensen die over een beperkt budget beschikken, is voedselveiligheid niet de eerste be-

zorgdheid. Geen voedselveiligheid tegen elke prijs’. 

  ‘Het is niet juist dat mensen met weinig geld geen ambachtelijke producten kunnen kopen. 

Mijn werkloze buurman moet even goed kunnen eten als ik. Men moet maatregelen nemen om 

daarvoor te zorgen’. 

  ‘Het verschil tussen de prijzen van ambachtelijke en industriële producten mag men niet al te 

groot laten worden, zodat de kleine bedrijven kunnen concurreren (en dus blijven bestaan) en 

de consumenten hun keuzevrijheid behouden’. 

  ‘De leefbaarheid van de ambachtelijke producenten moet gegarandeerd blijven om ons cultuur-

patrimonium te bewaren, ons sociaal netwerk te beschermen en een zekere tewerkstelling in 

België te houden’. 

En: 

  ‘We willen niet afhankelijk worden van grote bedrijven en lange ketens. Daarom moeten de 

kleine producenten en de korte ketens (en hun ambachtelijke know-how) ondersteund worden, 

eventueel door aangepaste regels en administratieve normen’.

De aanwezige burgers stellen een aantal mogelijke wegen voor die in hun ogen tot meer voedsel-

veiligheid kunnen bijdragen zonder dat ze hoeven te resulteren in een prijsstijging of noodzakelijk 

een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van kleine producenten.

  ‘Het is heel belangrijk te onderzoeken welke de oorzaken zijn van contaminatie (vervuiling van 

bodem en water, de organisatie van het productieproces) en er vervolgens wat aan te doen. Er is 

genoeg aandacht voor normen en controle; de oorzaken moeten aangepakt worden. Milieube-

leid en voedselveiligheid hangen samen’.

  ‘Misschien kosten gescheiden productielijnen voor de verschillende soorten voer wel meer, 

maar men sluit een aantal kosten uit (kosten van het vernietigen van besmet voer en besmette 

eieren)’.

  ‘Wij zijn bereid keuzemogelijkheden – met betrekking tot de soorten kippen die op de markt 

zijn – op te off eren in ruil voor een betere kwaliteit’.

  ‘Voor kleine producenten kan men soepeler normen overwegen, omdat minder tussenpersonen 

minder risico’s met zich meebrengen’.



Voedselveiligheid :
tot welke prijs ?



.. Samenvattend

Hoewel individuele panelleden meer willen betalen in ruil voor een veiliger voedingsproduct, 

vindt een meerderheid dat een goede voedselveiligheid moet verzekerd worden zonder dat dit een 

verhoging van de prijs inhoudt en zonder dat dit ten koste gaat van kleine producenten en distributeurs.

De panelleden willen vertrouwen hebben in hun voeding. Om dat vertrouwen op te bouwen en 

te handhaven hebben zij behoefte aan duidelijke en volledige informatie (via de etiketten, maar ook 

via scholen, de media, overheden). Deze informatie betreft de ingrediënten, de productiewijze (de 

productieketen, de hygiëne tijdens bereiding, bewaring, transport, distributie), de producent.

Informatie is een nodige, maar geen voldoende voorwaarde voor vertrouwen. Handhaving en/of 

herstel van vertrouwen stoelt op een aantal voorwaarden:

•  Herstel van de band met de producent en de productieketen (Is er mogelijkheid tot persoonlijk 

contact? belang van kleinschalige productie, van mogelijkheid tot zelfcontrole);

•  De kwaliteit van het milieu verbeteren (vervuiling van bodem, water) waarin grondstoff en 

gekweekt en geteeld worden;

•  De kwaliteit van de gebruikte productiemethodes herbekijken (gebruik van pesticiden, medica-

tie, additieven…); 

•  De kwaliteit van het overheidsbeleid t.a.v. voedselveiligheid verzekeren (Zijn de normen veilig? 

Wie bepaalt de normen? Hoe goed wordt de controle uitgevoerd? Voldoen producten die uit 

het buitenland komen aan dezelfde normen en ondergaan zij een zelfde controle?).





Bijlagen

.  Personen die werden geïnterviewd in de voorbereidende fase

.  Begeleidingscomité

.  Selectiemethode voor de ‘focusgroepen’

. Selectiemethode en profi el van de panelleden

.  Deelnemers aan het burgerpanel

. Referentiepersonen

.  De twee casussen

. Presentatie van de bespreking van de casussen door de panelleden

. Coördinatieteam

.     Ondersteuningsteam

 





Bijlage  : Personen die werden geïnterviewd in de voorbereidende fase

Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder van het Voedselagentschap

Martine Delanoy Experte GGO’s —

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Ingrid Vanhaevre Directeur ‘Strategic and Policy Development’ — OIVO

Saskia Pottie Adviseur Voedingsbeleid — FEVIA

Marie-Claire Hamès Lid van het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap 

voor de Duitstalige Gemeenschap

Myriam Lambillon Coördinatrice van de “Union des Agricultrices Wallonnes”

Geneviève Houioux Adviseur van de Minister van Volksgezondheid van de 

Franse Gemeenschap

Ghislaine Dufourny Verantwoordelijke van het CIRIHA (Centre d’Information et 

de Recherche sur les Intolérances et l’Hygiène Alimentaire)

Nordin Maloujahmoum Vertegenwoordiger van de Moslims in België

Robert Remy Expert Food Policy — 

Belgische Verbruikersunie Testaankoop vzw

Hugo Baert Voorzitter van Bioforum

Yvan Dejaegher Directeur-generaal van BEMEFA (Beroepsvereniging 

van de Mengvoederfabrikanten)

Paul De Winter Adviseur — Studiedienst Boerenbond

Nicolas Guggenbühl Nutrition Supervisor bij “Diff u-Sciences”

Magda Aelvoet Voormalig Minister van Volksgezondheid

Christophe Courouble Voorzitter van de Programmatorische Overheidsdienst 

Consumentenzaken

Roeline Ham Quality Controller — Delhaize

Hilde De Geeter Projectverantwoordelijke — NICE 

(Nutrition Information Center)

Jean-Pierre Viseur Voorzitter van het Netwerk ‘Consommateurs Responsables’

 





Bijlage  : Begeleidingscomité

 Dit Comité werd aangesteld door het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap. De missie 

was als volgt :

•  samen met het projectteam het pilootproject defi niëren

•  de inhoud van de publicatie ‘Voedselveiligheid: tot welke prijs ?’ valideren

•  de voorgestelde methodologie ter evaluatie van het pilootproject valideren

•  het burgerpanel als observator bijwonen

Het comité telt vier leden :

•  Marie-Claire Hamès, regentes in sociale en huishoudelijke economie, leerkracht, lid van het 

Raadgevend Comité van het Voedselagentschap voor de Duitstalige Gemeenschap

•  Myriam Lambillon, coördinatrice van de ‘Union des Agricultrices Wallonnes’

•  Siska Pottie, Adviseur voedingsbeleid, FEVIA

•  Ingrid Vanhaevre, Directeur ‘Strategic and Policy Development’, OIVO (Onderzoeks- en informa-

tiecentrum van de Verbruikersorganisaties), lid van het Raadgevend Comité van het 

Voedselagentschap voor het OIVO





Bijlage  : Selectiemethode voor de ‘focusgroepen’

De deelnemers aan de focusgroepen werden gecontacteerd en uitgenodigd via 

tussenorganisaties.

Voor de focusgroep “kansarmen” ( deelnemers):

Moo Laforce, Leren Ondernemen

Voor de personen met een verhoogd risico ( deelnemers) :

Ghislaine Dufourny, Verantwoordelijke van het CIRIHA (Centre d’Information et de Recherche sur 

les Intolérances et l’Hygiène Alimentaires)

Voor de focusgroep ‘korte ketens en biologische voedingswaren’ ( deelnemers) :

Marc Fichers, Nature et Progrès 

Jean Frison, Coprosain 

Voor mensen die een gefundeerde klacht bij het Voedselagentschap hebben ingediend ( deelnemers) :

Yves Vanden Bosch, Meldpunt FAVV

Steve Warson, Meldpunt FAVV

De partners danken de deelnemers aan de focusgroepen van harte voor hun bijdrage 

aan deze oefening.





Bijlage  : Selectiemethode en profi el van de panelleden

Aan zesduizend willekeurig gekozen inwoners van België werd een uitnodiging opgestuurd. 

Tweehonderd vierendertig mensen hebben hier positief op gereageerd. Daaruit heeft de Stichting 

dertig burgers gekozen, met de methodologische ondersteuning van Professor Ignace Glorieux, 

Promotor, en zijn collega Ilse Laurijssen, werkzaam binnen de Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep 

sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Economische, Sociale en Politieke wetenschappen.

De criteria voor de samenstelling van het panel waren evenwicht en diversiteit.

•  evenwicht in geslacht (mannen - vrouwen) en taal (Franstaligen – Nederlandstaligen)

•  diversiteit op het vlak van leeftijd, beroep, gezinssituatie, woonplaats en -omgeving, opleiding 

en nationaliteit

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling volgens deze criteria.

Verdeling mannen-vrouwen
Mannen 

Vrouwen 

Taal
Nederlandstaligen 

Franstaligen 

Leeftijd
- 

- 

- 

+ 

Woonplaats
Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel 

Woonomgeving
Stedelijk 

Halfstedelijk 

Platteland 

Nationaliteit
Belgisch 

Niet-Belgisch 





Beroepscategorie
Bediende/kader 

Zelfstandige 

Arbeider 

Andere 

Tewerkstelling
Voltijds tewerkgesteld 

Deeltijds tewerkgesteld 

Gepensioneerd 

Werkzoekend 

Zorg voor huishouden 

Student 

Type opleiding
Universitair onderwijs 

Hoger onderwijs buiten de universiteit 

Secundair onderwijs 

Beroepsonderwijs 

Technisch onderwijs 

Lager onderwijs 

Andere 

Gezinssituatie
Met partner, met kinderen 

Met partner, geen kinderen 

Alleenstaand met kinderen 

Alleenstaand zonder kinderen 

Inwonend bij de ouders 

Andere 





Bijlage  : Deelnemers aan het burgerpanel

Alloo Jo    Wetteren

Beck Maria    Sint-Niklaas

Bulterys Pierre   Anderlecht

Carbonnelle Myriam   Bruxelles

Cools Nancy    Bredene

Cumps Pierre    Chaumont-Gistoux

De Mey Eveline   Destelbergen

De Witte Guido   Evergem

Denis Dominique   Dalhem - Neufchâteau

Di Bari Léonardo   Namur

Haddad Corine   Ixelles

Jeunehomme Anne-Laure  Anderlecht

Lemort Lucienne   Ath

Marissens Benny   Lint

Masquelier Marcelle   Ronse

Mbonyumutwa Gustave  Etterbeek

Meurice Claudine   Etterbeek

Pernet Roger    Leopoldsburg

Ramaekers Jan   Herk-de-Stad

Saenen Geert    Dilsen-Stokkem

Sieben Sophie   Gent - Oostakker

Teuwens Mariette   Lommel

Thibeau Marianne   Chaudfontaine - Beaufays

Van De Vijver Wouter   Merelbeke

Van den Brande Monique  Antwerpen

Vandernoot Isabelle   Uccle

Vignaux Marguerite   Waremme

Wathieu Nicole   Ferrières

Willems Peter    Overpelt

William Frédéric   Sombreff e





Bijlage  : Referentiepersonen

Op  oktober hadden de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen aan een aantal referen-

tiepersonen, die eveneens een reactie hebben gegeven op hun activiteiten :

•  Yvan Dejaegher - Directeur-generaal van Bemefa, de Beroepsvereniging van de Mengvoederfa-

brikanten

•  Gilbert Houins - Directeur-generaal van het bestuur Controlebeleid van het Voedselagentschap

•  André Huyghebaert - Emeritus gewoon hoogleraar van de Faculteit Bio-ingenieurs-

wetenschappen, Universiteit van Gent

•  Robert Remy - Verantwoordelijke Voedingsbeleid bij de Belgische Verbruikersunie  Testaankoop

•  Marianne Sindic - Professor bij de Vakgroep Technologie , Universiteit van Gembloux

•  Guy Valkenborg – Oprichter van de European Advisory Services (E.A.S.), expert inzake algemene 

voedingsreglementering





Bijlage  : De twee casussen

Casus nr. 
Geneesmiddelen zijn toegestaan bij bepaalde fokdieren terwijl ze bij andere verboden zijn. Dit is bijvoor-

beeld het geval voor antibiotica die worden gebruikt in de voeding van varkens om bepaalde ziekten te 

bestrijden en die verboden zijn in het voer voor legkippen. Dit verbod is wel degelijk verantwoord want 

vermits kippen dagelijks eieren leggen, kunnen de residu’s van antibiotica niet snel genoeg uit het orga-

nisme van de kip worden verwijderd en bevinden ze zich in de eieren. Daarentegen verloopt er voor de 

varkens een voldoende lange tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de slachting, zodat het 

geneesmiddel uit het vlees is verwijderd.

U moet echter weten dat in een bedrijf dat diervoeder fabriceert, het voeder dat bijvoorbeeld voor varkens 

bestemd is, vaak op dezelfde productielijn wordt gefabriceerd als het voeder voor legkippen. Dus blijven er 

nagenoeg altijd geringe sporen van het geneesmiddel voor varkens in het kippenvoer. De opsporingsme-

thodes van de laboratoria die steeds preciezer worden, tonen steeds sporen van geneesmiddelen aan. Die 

sporen zijn nochtans onschadelijk voor de menselijke gezondheid.

Wat staat er ons in dat geval te doen? Mogelijke opties zijn

•  De wet toepassen en het voedingsmiddel vernietigen alsook alle eieren die met dit voeder zijn gepro-

duceerd

•  Een limiet bepalen waarboven een verboden geneesmiddel echt verboden is (aanvaarden van een 

tolerantie)

•  De wetgeving versoepelen (en wat te doen in afwachting hiervan?)

Met welke aspecten moet men rekening houden bij het bepalen van normen?

Casus nr. 
Steeds vaker worden op de markt gebrachte producten getransporteerd en geconsumeerd enige tijd nadat 

ze werden geproduceerd. Voedingsmiddelen zijn levende producten. De in de voedingsmiddelen aanwe-

zige bacteriën blijven zich dus vermenigvuldigen, temeer daar de voorgeschreven opslagvoorwaarden en 

temperatuur niet steeds goed worden nageleefd.

Om die redenen is het noodzakelijk over zeer strikte productienormen te beschikken die een onberispelijk 

product garanderen op het einde van de productie.

De uiterste verbruiksdata zijn zo berekend dat ze de kwaliteit van de producten garanderen en zijn dus 

afhankelijk van de aard van het product.

Meer en meer appreciëren bepaalde consumenten het behoud van een directe band tussen de producent, 

het product en de verbruiker; vandaar het succes van de rechtstreekse verkoop van producten op de hoeve, 

op de markt en in gespecialiseerde winkels. Andere verbruikers vinden dat alles wat op de markt wordt ge-

bracht dezelfde gezondheidsgaranties moet bieden op alle productieniveaus, ongeacht wie de producent 

is. Het is echter zeer moeilijk in een werkplaats op een boerderij dezelfde hygiënemaatregelen te handha-

ven als in een fabriek. Producten kunnen dus niet allemaal op dezelfde manier worden bewaard.

Met welke aspecten moet men rekening houden bij het bepalen van normen?





 Bijlage  : Presentatie van de bespreking van de casussen door de panelleden

Groep  – casus  (‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?’)

•  Vaststelling: We hebben weinig kennis van de materie, het is een zeer technisch thema.

•  Het preventief toevoegen van antibiotica in veevoeder is aanvaardbaar (omwille van de voedselzeker-

heid), het curatieve gebruik van antibiotica (antibiotica als medicijn) is minder aanvaardbaar. We willen 

dus strenger zijn bij medische controles en iets toleranter voor toevoeging van preventieve middelen.

•  Relatie tot economie: zijn we akkoord om meer te betalen om geen medicijnen meer te vinden in het 

vlees? 

•  De normen moeten technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn. 

•  Wat technisch haalbaar en aanvaardbaar is, moet ook maatschappelijk verantwoord zijn.

Groep  - casus  (‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?’)

•  Vaststelling: Het is een zeer complexe materie: de analyse van het probleem en van de gevolgen van 

mogelijke oplossingen voor de hele keten, is heel ingewikkeld.

•  Geen radicale oplossingen (vernietiging van producten die sporen bevatten)

•  Ideale situatie:

  •  Gescheiden productie (zelfs al is dat duur)

  •  De hoeveelheid antibiotica tot een minimum beperken (volledig opheff en is onmogelijk)

  •  Bepaalde producten verbieden

•  Wetgeving niet versoepelen, controles verhogen

•  Minder keuze, meer garanties

Groep  – casus  (‘Andere normen voor artisanale producten ?’)

•  Er zijn drie actoren in de voedselketen: producenten, transporteurs en distributeurs. 

  •  Er zijn normen die voor de drie actoren gemeenschappelijk zijn en andere die specifi ek zijn voor 

een bepaalde actor

  •  Normen die door alle actoren gerespecteerd moeten worden:

    -  Temperatuur, hygiëne en uiterste verbruiksdatum 

  •  Producenten: 

    -  Vermelden van de datum van productie

    -  Ter plaatse verpakken (hygiëne)

    -  Etiketteren

    -  De uiterste verbruiksdatum er op zetten

    -  Hygiënisch versnijden. 

  •  Transporteurs: ? 

  •  Distributeurs: er is een verschil tussen de uiterste verbruiksdatum en de uiterste verkoopsdatum 

•  Opmerking: de consument is ook een belangrijke actor, moet de koudeketen ook respecteren (maar we 

kunnen voor consumenten geen normen opstellen)

•  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen plantaardige en dierlijke producten.

  •  Er moeten dus verschillende normen zijn voor de verschillende producten.

  •  Dierlijke producten: kortere bewaring





Groep  – casus  (‘Andere normen voor artisanale producten ?’)

•  Moet er een verschil zijn tussen de normen voor de grote fabrikant en die voor de kleine boerderij? 

Het eindproduct moet volgens ons even veilig zijn. 

•  Waarom probeert men het aantal additieven te verminderen als ze toch ongevaarlijk zijn? Als we als 

consument mogen kiezen, kiezen we voor de korte keten omdat daar minder additieven in moeten.

•  De producten die uit het buitenland komen, moeten aan dezelfde controle onderworpen worden als 

producten die hier geproduceerd worden.

•  Omwille van onze (lichamelijke) weerbaarheid en de kostprijs liggen de huidige normen voor ons hoog 

genoeg. 

Er moeten (indien toepasselijk op het product) andere normen zijn voor zwakke groepen: zuigelingen, 

zwangere vrouwen, ouderen …

•  Er moet ook een verschil zijn in normen naargelang de verpakking van producten (de manier van bewa-

ring).

•  Voor fraudeurs mogen er strengere straff en komen, zodat fraudeurs afgeschrikt worden.

Bijlage  : Coördinatieteam

Coordinatie voor de Koning Boudewijnstichting :

Gerrit Rauws, directeur

Pascale Taminiaux, projectverantwoordelijke

Johan Alleman, projectverantwoordelijke

Linda Meersman, assistente

Pascale Prête, assistente

Coordinatie voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen :

Piet Vanthemsche, Gedelegeerd Bestuurder

Renaud Klee, sectorhoofd transformatie

Coordinatie voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid :

Dirk Cuypers, Voorzitter

Marc De Win, Directeur-generaal a.i.

Laurence Doughan, inspectrice





Bijlage  : Ondersteuningsteam

Informatiedocument

Nicolas Guggenbühl, journalist

Dank aan Marie-Anne Mangeot voor het originele idee.

Scenario en facilitatie

Marc Hongenaert, Time-Out!

Stéphane Delberghe, Athanor Médiations

Methodologische expertise en analytisch verslag

Marian Deblonde, Universiteit Antwerpen - STEM

Lieve Goorden, Universiteit Antwerpen - STEM

Joke Vandenabeele, Universiteit Antwerpen - STEM

Monica Van Fleteren, Universiteit Antwerpen - STEM

Verslag van de burgers

Barbara de Radiguès, Athanor Médiations

Soetkin Goris

Evaluatie

Julien Knoepfl er, Agora Dynamica

Dirk Van de Putte, Agora Dynamica

Selectie van de panelleden

Ignace Glorieux, VUB - Faculteit Economische, Sociale en Politieke wetenschappen

Ilse Laurijssen, VUB - Faculteit Economische, Sociale en Politieke wetenschappen

Ondersteuning Fase I

Mark Uyttendaele, KPMG Consultants

Marc Renard, KPMG Consultants

Alexandra Van Eecke, KPMG Consultants

Expertenseminarie

Stan Bartholomeeussen, Ace Europe

Geert Phlix, Ace Europe
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De mening van de burger over voedselveiligheid

Presentatie en analyse van 
de resultaten van de dialoog
Partnership tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting


