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 consumenten 
maken zich steeds vaker zorgen

over de milieueffecten, de sociale
impact en de veiligheid van hun
voedsel. Bekende voedselrisico’s als
besmetting met salmonella en e-coli
lijken in intensiteit toe te nemen, ter-
wijl voortdurend nieuwe voedselrisi-
co’s lijken te ontstaan, zoals BSE en
genetisch gemodificeerd voedsel. Ook
zijn mensen in toenemende mate
bezorgd over het gebruik van pestici-
den, het welzijn van dieren en de

energiebelasting door het wereldwijde
transport van voedsel. Bovendien
heeft de globalisering van de interna-
tionale voedselhandel ertoe geleid dat
problemen die in het verleden slechts
lokaal of regionaal voorkwamen, zich
nu binnen enkele uren over grote
gebieden kunnen verspreiden. Dit
bleek onder meer tijdens de MKZ-
crisis in het Verenigd Koninkrijk

(2003) en bij de vogelpest in Azië (in
2004 en opnieuw in 2005). Tot slot
maken de ontdekking van dioxine bij
kippen (1999) en MPA (medroxypro-
gesteron-acetaat) bij varkens (2002)
duidelijk dat fouten tijdens de pro-
ductie en de verwerking van voedsel
verstrekkende gevolgen kunnen heb-
ben.

Deze zorgen onder het publiek die
ontstaan door de impact van de glo-
balisering van onze voedselvoorzie-
ning betekenen dat er een toenemen-
de druk is op de overheid om deze
risico’s te beheersen. Tegelijkertijd
nemen de mogelijkheden om hier wat
aan te doen alleen maar af door de
groeiende macht van de grote indus-
triële voedselverwerkende bedrijven
en supermarktketens. De conventio-
nele benadering van voedselrisico’s
lijkt niet langer geschikt om op de
juiste manier in te gaan op de huidige
publieke zorgen. Deze traditionele
benadering is gebaseerd op wet- en
regelgeving waarin er een centrale rol

is voor de nationale overheden, soms
aangevuld met internationale afspra-
ken.

BSE-crisis    De meeste overheden
reageerden in eerste instantie op con-
ventionele wijze op de BSE-crisis (de
gekkekoeienziekte). Zij werden echter
geconfronteerd met nieuwe risicodi-
mensies, wetenschappelijke onzeker-
heden, brede maatschappelijke onrust
en de uitdaging een balans te vinden
tussen de belangen van de economie
en die van de volksgezondheid. BSE
bleek niet beheersbaar met het stan-
daard risicobeleid en innovatieve ant-
woorden waren noodzakelijk. Terwijl
de BSE-crisis zich verspreidde van het
Verenigd Koninkrijk naar andere lan-
den in West-Europa, ontwikkelde zich
een complex en dynamisch interactie-
proces tussen de verschillende natio-
nale overheden en de Europese Unie
om nieuwe oplossingen te vinden. De
BSE-crisis markeert dan ook de over-
gang naar een andere aanpak van het

Voedselveiligheid

BSE-crisis zorgde voor andere kijk op voedselveiligheid

Globalisering, voedsel en regulering
Een steeds groter deel van ons dagelijks voedsel komt uit

andere landen in de wereld. Waren groenten vroeger sei-

zoensgebonden, voortaan zijn ze het jaar rond verkrijg-

baar. Ook exotische producten als avocado’s en gamba’s

zijn dagelijkse bekenden geworden op onze eettafel.

Door dit proces van globalisering ontstaan nieuwe voed-

selrisico’s, en zorgen hierover, terwijl de mogelijkheden

om deze risico’s te beheersen, lijken af te nemen. Steeds

vaker wordt daarom gekeken naar ‘labeling’ om de con-

sument bewuste keuzes te laten maken.
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voedselveiligheidsbeleid in West-
Europa, die wordt gekenmerkt door:
– Het institutionaliseren van consu-
mentenbescherming. Hoewel ver-
schillende politici tijdens de BSE-cri-
sis beweerden dat ‘ons voedsel nog
nooit zo veilig is geweest als tegen-
woordig’, zagen zij zich onder publie-
ke druk toch genoodzaakt actie te
ondernemen. De bescherming van
consumenten ontwikkelde zich tot
een zelfstandige doelstelling van het
landbouw- en voedselbeleid. Dit werd
vormgegeven via onafhankelijke insti-
tuten - naar het voorbeeld van de
FDA (Food and Drug Administra-
tion) in de Verenigde Staten - of via
het herdefiniëren van de taken van
het ministerie van Landbouw (waar-
van zelfs de naam werd aangepast).
– Het voorzorgsprincipe. Innovaties
worden niet geaccepteerd wanneer
belangrijke vragen over mogelijke
risico’s nog onbeantwoord zijn.
– Wetenschap en beleid. Beleidsma-
kers moeten nog beter luisteren naar
aanbevelingen van wetenschappers,
maar beide hebben verschillende ver-
antwoordelijkheden.

Globalisering en regionalisering
Sommige waarnemers beschouwen de
BSE-crisis en andere voorbeelden van
recente voedselveiligheidsrisico’s als
aanwijzingen voor structurele proble-
men in de huidige wijze van voedsel-
productie. Zij pleiten voor meer loka-
le of regionale vormen voedselvoor-
ziening, omdat korte ketens de directe
relatie tussen voedselproducent en 
-consument zouden kunnen herstel-
len. Ook zou de milieubelasting van

de georganiseerde voedselvoorziening
in de wereld erdoor worden geredu-
ceerd.

Regionalisering is echter niet nood-
zakelijkerwijs het enige adequate ant-

woord op de negatieve impact van de
mondiaal georganiseerde voedsel-
voorziening. Op dit moment worden
wereldwijd al grote hoeveelheden
voedsel verhandeld. Daarmee lijkt de
suggestie om regionale voedselketens
te herstellen op korte termijn niet erg
realistisch. Daarnaast is het onwaar-
schijnlijk dat de moderne westerse
consumenten bereid zijn om af te
zien van veel producten die afkomstig
zijn uit verre landen, die ze nu al
dagelijks op hun bord kunnen vin-
den. Een fundamenteel probleem bij
het aanwijzen van korte voedselketens
als de enig mogelijke oplossing voor de
negatieve impacts van de globaliseren-
de voedselvoorziening, is bovendien
dat heel verschillende aspecten
(milieu, voedselveiligheid, dierenwel-
zijn, sociaal-economische en ethische
aspecten) samen worden gebracht in
een enkele dimensie: de fysieke afstand
tussen de producent en de consument.
Deze versimpeling verhindert het zicht
op mogelijke alternatieven.

Er bestaan ook andere oplossingen
die effectief kunnen bijdragen aan
een meer duurzame en rechtvaardige
voedselvoorziening. Adequate vormen
van regulering moeten de globale
stromen van informatie en voedsel
omvatten, maar deze tegelijkertijd
verbinden aan de specifieke materiële
en sociale impacts op lokaal niveau.
Ze zijn verbonden aan de productie,
verwerking, handel, distributie en
consumptie van voedsel.

Visteelt    De visteelt kan als voor-
beeld dienen voor de uitdagingen
waarmee de globale voedselvoorzie-
ning wordt geconfronteerd. De
wereldwijde vraag naar vis neemt toe,
terwijl de visstanden steeds meer
onder druk komen te staan. Het is
onduidelijk of de sterk groeiende teelt
van vis deze kloof kan overbruggen.
De teelt van garnalen en zalm vereist
immers voer van dierlijke oorsprong
(meestal vismeel). Daarnaast kan dit
leiden tot de aantasting van mangro-
vebossen en de vervuiling van opper-
vlaktewater. Verder hebben voedsel-

veiligheidsrisico’s een wereldwijd
bereik, vooral als gevolg van het
gebruik van (soms zelfs verboden)
conserveermiddelen, als gevolg van de
globalisering in de vishandel. Het
wereldwijde karakter van de visteelt
blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe
samenhang tussen de groeiende gar-
nalenteelt in Thailand en de dalende
garnalenproductie in Ecuador, maar
ook uit de zorgen onder de garnalen-
handelaren over hun imago bij de
westerse consument en uit de prote-
stacties van internationale NGO’s als
OXFAM, tegen de vernietiging van
mangrovebossen in Indonesië.

Het mondiale karakter van de pro-
ductie, handel en consumptie van vis
en de enorme diversiteit in vissoorten
en productiepraktijken compliceren
het reguleren van de visteelt. De snel-
le toename van verschillende officiële
en vrijwillige vormen van regulering
binnen de visteelt maakt duidelijk
hoe complex deze uitdaging is. Het
overheidsbeleid richt zich daarbij
veelal op het reduceren van de lokale
impact van visteelt, door ofwel deze
praktijk te verbieden ofwel strikter te
controleren. Tegelijkertijd ontwikke-
len producentenorganisaties richtlij-
nen en gedragscodes om telers aan te
zetten tot het verbeteren van milieu-
prestaties waarmee zij de overheidsre-
gulering aanvullen. Sommige NGO’s
richten zich op de consument zodat
overheden, producenten en handela-
ren onder druk komen te staan om
meer aandacht te besteden aan het
duurzaam produceren van vis.
Consumentengidsen verschaffen
informatie over de duurzaamheid van
bepaalde vissoorten en certificering
van duurzame productiepraktijken
zorgt ervoor dat gelabelde vis wereld-
wijd kan worden verkocht. In
Nederland is er bijvoorbeeld. Andere
NGO’s roepen op tot een consumen-
tenboycot omdat zij moderne vormen
van visteelt als fundamenteel niet-
duurzaam beschouwen.

Transparantie Wereldwijd geor-
ganiseerde vormen van regulering

Wil de westerse consument afzien van

producten uit verre landen?
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zijn vaak gebaseerd op transparantie
binnen het productieproces, traceer-
baarheid tijdens de gehele voedselke-
ten en controleerbaarheid van de
gebruikte standaarden en criteria. De
snelle verspreiding van het labelen
van voedsel wijst op een maatschap-
pelijke behoefte aan dergelijke inno-
vaties. Certificeringsprogramma’s ge-
ïnitieerd door NGO’s of het particu-
liere bedrijfsleven dragen bij aan
regulering in een situatie waarin
nationale overheden niet langer vol-
ledige controle hebben. Deze arran-
gementen hebben een non-exclusief,
niet-hiërarchisch, boventerritoriaal
en flexibel karakter, terwijl hun
diversiteit het gevolg is van de ver-
scheidenheid aan zorgen bij de con-
sument. Voedsellabels creëren ver-
banden tussen bepaalde zorgen
(zowel bij producenten als bij consu-
menten) en de relevante productie-
praktijken. Bovendien betrekken deze
initiatieven verschillende maatschap-
pelijke actoren op een actieve wijze
bij dit proces. Zij maken het mogelijk
om op innovatieve wijze consumen-
tenvertrouwen in voedsel op te bou-
wen door het brede publieke vertrou-
wen in NGO’s te benutten. Labels
geïnitieerd door NGO’s, zoals Fair
Trade, maken het mogelijk meer
karakteristieken van de voedselpro-
ductie, -verwerking en -handel erbij
te betrekken. Ook particuliere bedrij-
ven gebruiken in toenemende mate
wereldwijde certificeringsschema’s,
zoals ISO 14001 en HACCP, om de

milieuprestaties te verbeteren en de
veiligheid van het voedsel te garande-
ren. Deze schema’s passen vooral in
het streven van bedrijven naar het
ontwikkelen van mondiale interne
standaarden, want zij worden zelden

rechtstreeks gecommuniceerd naar
de consument.

Conclusie    De complexe interactie
tussen overheden, bedrijfsleven,
NGO’s en consumenten maakt het
labelen van voedsel tot een fascine-
rend proces. De verantwoordelijkhe-
den lijken te verschuiven, meerdere
aspecten van het productieproces
worden meegenomen en het vertrou-
wen van de consument neemt een
centrale positie in. Tegelijkertijd
maken de meeste labels een voort-
gaande globalisering in de organisatie
van de voedselproductie en -con-
sumptie mogelijk. In deze transitie
naar nieuwe vormen van regulering

verandert de rol van de consumenten
doordat het traditionele onderscheid
tussen burger en consument vervaagt.
In hun rol als consument kunnen
burgers politieke keuzes maken via
het kopen of niet kopen van bepaalde
producten en daarmee worden zij
politiek actief buiten het officiële
domein van de traditionele 
politiek.
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In hun rol als consument

kunnen burgers politieke

keuzes maken

Onderzoek naar

kweekvis. Het is de

vraag of de visteelt

het hoofd kan bieden

aan het leegvissen

van de zeeën.
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