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YRRUZRRUG

De land- en tuinbouw en de voedselverwerkende industrie in Nederland hebben het
handelingsperspectief drastisch zien veranderen. In eerste instantie was het na de Tweede
Wereldoorlog de belangrijkste functie van de landbouw om te voorzien in een adequaat niveau
van voedselvoorziening voor iedereen. Later kwam de economische functie van de
voedselproductie meer centraal te staan, in de zin van de bijdrage aan handelsbalans en de
werkgelegenheid. Maar het jarenlange ‘stilzwijgende contract’ tussen de landbouw en de
maatschappij is verbroken. De maatschappij gaat zich om tal van redenen bemoeien met zaken
die voorheen niet aan de orde werden gesteld of aan de landbouw zelf werden overgelaten: de
financiële steun, de kwaliteit van de producten, de aanvaardbaarheid van productieprocessen en
de gevolgen voor natuur en milieu. Ook in de discussies over de ruimtelijke ordening wordt de
voorheen vanzelfsprekende positie van de landbouw ter discussie gesteld.

Tegen deze achtergrond is in het werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied het
onderwerp ‘voedselproductie in de 21e eeuw’ opgenomen, het eerste programma-onderdeel
waarbij de productie en de verwerking van landbouwproducten centraal staan. De publicatie die
thans voor u ligt is het advies dat naar aanleiding hiervan werd opgesteld.
In dit advies worden verschillende belangrijke thema’s van dit moment in een
gemeenschappelijk perspectief geplaatst: dat van de consument. Het vertrouwen van de
consument in de voedselproductie moet worden geaccepteerd als het belangrijkste uitgangspunt
voor de voedselproductie in de volgende eeuw. De zorg die in allerlei opzicht aan die productie
wordt besteed - en het garanderen daarvan - is de basis voor dat noodzakelijke vertrouwen. Zo
zijn zorg en vertrouwen de sleutelfactoren voor een werkelijk duurzame landbouw.

Het advies werd voorbereid door een door de raad ingestelde werkgroep, onder leiding van prof.
dr. J.D. van der Ploeg (zie bijlage 1), die onder meer ook een reeks gesprekken voerde met
voor dit onderwerp belangrijke personen en instanties (bijlage 2). De raad geheel heeft
gedurende de voorbereiding verschillende malen over het onderwerp, de koers en de voortgang
gesproken, alvorens het advies in zijn vergadering van 1 juli 1998 in zijn definitieve vorm en
inhoud vast te stellen.
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VDPHQYDWWHQG�DGYLHV

����GH�FRQVXPHQW�DOV�XLWJDQJVSXQW

Een advies over ‘Voedselproductie in de 21e eeuw’, zoals het werkprogramma ‘97-’98 van de
raad vermeld, veronderstelt uiteenlopende invalshoeken zoals productiemethoden, ruimtege-
bruik, kwaliteit en veiligheid, de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de
internationale positie van de Nederlandse landbouw. Overwegende dat al deze zaken uiteindelijk
bij elkaar komen bij de consument en zijn maatschappelijke opvattingen, heeft de raad de
consument als centrale invalshoek gekozen voor dit advies over voedselproductie in de 21e

eeuw.

����KHW�HVVHQWLsOH�EHODQJ�YDQ�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ

De consument moet kunnen YHUWURXZHQ op de kwaliteit van het voedsel. Kwaliteit omvat hierbij
ook veiligheid en milieu-, dierenwelzijns- en (andere) ethische aspecten. Dit stelt eisen aan de
]RUJ die wordt besteed aan productie, bewerking en eigenschappen (veiligheid) van
levensmiddelen en hoe deze wordt gewaarborgd. Zorg en vertrouwen zijn daarmee de centrale
criteria voor de voedselproductie in de 21e eeuw en kwaliteit verbindt ze met elkaar. Dus:

CONSUMENTEN > 9(57528:(1 < KWALITEIT< =25* < PRODUCENTEN

Het directe contact tussen producent en consument zoals dat vroeger bestond - en dat in hoge
mate de basis vormde voor het vertrouwen - is grotendeels verdwenen. De wijze waarop dit
vertrouwen nu moet worden bereikt is daarom geheel anders georganiseerd: het persoonlijke
vertrouwen is vervangen door een geïnstitutionaliseerd vertrouwen, in het Engels µWUXVW¶
genoemd. De huidige consument staat ver van de voedselproductie en kan zich dus veel
moeilijker een duidelijk beeld te vormen van productie-omstandigheden en de samenstelling van
de eindproducten. geïnstitutionaliseerd vertrouwen wordt bereikt door overheidscontrole op
onder meer toelatingen, productie- en verwerkingsmethoden, toevoegingen en milieuaspecten.
De overheid richt zich dus op wat zorg en vertrouwen verbindt: de kwaliteit.
Het vertrouwen dat voedsel aanvaardbaar wordt geproduceerd en veilig en gezond is, blijft
essentieel en de opgave om dit te borgen is daarmee een blijvende. Dat vraagt om alertheid en
gevoeligheid voor maatschappelijke signalen. Thans doen zich ontwikkelingen voor die de zorg
en het vertrouwen aantasten, waardoor onzekerheid en wantrouwen ontstaan. Herstel en
behoud van zorg en vertrouwen in de landbouwproductie is essentieel is en daarvoor is - gezien
het goeddeels blijvende karakter van de scheidingen in tijd en ruimte tussen productie,
verwerking en consumptie - een waarborg meer dan ooit nodig.

����]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ�RQGHU�GUXN

YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�SURGXFWLH�HQ�YHUZHUNLQJ�YDQ�YRHGVHO
Zowel bij de primaire productie als in de verwerkende industrie doen zich ontwikkelingen voor
waardoor het vertrouwen onder druk komt te staan. In de SULPDLUH� SURGXFWLH zijn
productiviteitsstijging, rationalisering en kostprijsverlaging jarenlang de centrale doelstellingen
geweest en zijn dat veelal nog. Typerend hierbij is de reorganisatie van de productie in tijd en
ruimte. Dit heeft tot grote veranderingen geleid in het uitgangsmateriaal, de bedrijfsvoering en
het aanzien van het landelijk gebied. Het besef dringt door dat nu grenzen worden overschreden
en dat dit botst met  maatschappelijke opvattingen en waarden. Het vertrouwen in productie en
producten neemt af. In de YHUZHUNHQGH� LQGXVWULH is het met name de artificialisatie van de
producten die het vertrouwen heeft doen slinken. De afstand tussen grondstof en eindproduct
wordt groter in tijd en plaats, maar ook in verschijningsvorm. Er is sprake van een zeer sterke
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differentiatie van eindproducten, die mogelijk wordt door bewerkingen, toevoegingen en food-
engineering.
YHUDQGHULQJHQ�LQ�NHX]HYULMKHLG�HQ�JHGUDJ�YDQ�GH�FRQVXPHQW
Veelal wordt verondersteld dat de keuzemogelijkheid voor de consument groot is en zal blijven.
Immers, het bedrijfsleven - altijd op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden - zal gaten in de markt
snel vullen, ook voor de meest kritische consument. Dit vraagt om twee belangrijke
nuanceringen. Ten eerste is het rijke aanbod gebaseerd op een beperkt aantal soorten en
rassen van primaire landbouwproducten: veel variëteiten zijn slachtoffer geworden van
landbouwtechnische of commerciële eisen dan wel van standaardisering ten behoeve van de
verwerkende industrie. In de tweede plaats is het door vergaande bewerkingen en food-
engineering steeds moeilijker om te kiezen voor een voedselpakket dat vrij is van bepaalde
grondstoffen of toevoegingen, bijvoorbeeld van genetisch gemodificeerde organismen. Het
minste wat in het kader van keuzevrijheid mag worden verlangd is duidelijke en volledige
informatie: op de producten zélf en in het algemeen.
Het consumentengedrag vertoont trends: in eenzélfde maar ook in verschillende of zelfs
tegengestelde richtingen. Naast interesse in allerlei aspecten van voedsel treft men ook
onverschilligheid aan. Naast de vraag om kwaliteit is ook sprake van gemakzucht. En naast de
ontwikkeling van kennis en een lifestyle-markt is er bij bepaalde groepen gebrek aan kennis en
ongezond eetgedrag. Over het geheel echter lijkt de kritische aandacht te groeien: de
consument weet meer, is alerter en mist voldoende vertrouwen in instituties die de kwaliteit
moeten garanderen.

EHZXVWZRUGLQJ��ULVLFR¶V�HQ�EHRRUGHOLQJVSURFHGXUHV
De globalisering, de uiteenlopende herkomst van bestanddelen, de toenemende tijd en afstand
tussen productie en consumptie en de food-engineering leiden tot een exponentiële groei van
het aantal elementen in voedselproducten en tot de daaraan verbonden - veelal onbekende -
risico’s. Kennis daarover wordt pas achteraf gegenereerd. Door voedsel-‘affaires’ groeit
bovendien twijfel over het niveau van gezondheidsbescherming in Europa. Het is de vraag of
bestaande expert-systemen het vereiste vertrouwen nog kunnen opbouwen. De alerte
consument ontdekt dat de huidige voedselproductie veraf staat van het geromantiseerde beeld
en dat de controle tekortschiet. Elke volgende affaire tast het vertrouwen verder aan.
De raad ziet hier een tweeledige rol voor de nationale overheid. Ten eerste de verbetering van
het algemene niveau van de veiligheid van voedingsmiddelen. Het huidige systeem van borging
van beschermingsniveau schiet tekort om hierin te voorzien. Artikel 100A van het EG-verdrag
gaat weliswaar al uit van het ‘hoogste niveau van bescherming’, maar de raad heeft gerede
twijfel over het daadwerkelijk bereiken daarvan. Het ontbreekt in de beoordelings- en
toelatingsprocedures rond veiligheid van levensmiddelen aan openheid, zowel op Europees
niveau als in Nederland. Ook zou kritischer kunnen worden gekeken naar de samenstelling van
de wetenschappelijke comités voor deze procedures. De ruimte voor contra-expertise en
wetenschappelijke kennis vanuit een kritische hoek ontbreekt en mede daardoor komen
maatschappelijke weerstanden te laat op tafel. Ten tweede de introductie van een systeem dat
voor bepaalde voedingsmiddelen een hoger kwaliteitsniveau kan borgen. De raad meent dat,
naarmate er een verdere differentiatie is van consumentengedrag, er ruimte ontstaat voor meer
kwaliteitsniveaus.

����LQYORHG�YDQ�LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ�RS�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ

PRQGLDOH�YRHGVHOYRRU]LHQLQJ
Over de beschikbaarheid van voldoende voedsel in de wereld bestaat een voorzichtig
optimisme, al blijft de positie van ontwikkelingslanden zorgelijk. Investeren in een duurzame
landbouwproductie en in het waterbeheer zijn de belangrijkste voorwaarden om de
voedselvoorziening te verbeteren. De Nederlandse bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening
zal vooral bestaan uit agrarisch onderzoek, export van expertise en uitgangsmateriaal, en de
keuze voor een liberaler handelsbeleid voor landbouwproducten.
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LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ�HQ�OLEHUDOLVHULQJ�YDQ�KHW�ODQGERXZEHOHLG
Het proces van mondiale liberalisering moet gepaard gaan met het stellen van randvoorwaarden
aan de handel in voedselproducten op allerlei gebied. Hier ligt een directe relatie met de
overheidstaak om vertrouwen in de voedselproductie te herstellen c.q. te handhaven. De
ontwikkeling van de internationale handel confronteert ons met producten uit landen met
afwijkende afwegingen aangaande milieu, dierenwelzijn en ethische aspecten van
landbouwproductie. Daarvoor kan men de ogen niet sluiten. Voor een deel kunnen zij worden
weggewerkt door verdere harmonisatie van regels. Voor het overige moeten - met name in
WTO-verband - voorzieningen worden getroffen die ruimte laten voor diversiteit van inzichten en
beleidskeuzen, ook als dat een beperking inhoudt van de handelsmogelijkheden.

GH�RYHUOHYLQJVNDQVHQ�YDQ�ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG
Zorg en vertrouwen veronderstellen controleerbaarheid, zichtbaarheid en betrouwbare
communicatie. Het proces van internationalisering is zo snel verlopen dat deze voorwaarden niet
mee zijn ontwikkeld. Zorg en vertrouwen reflecteren bovendien vooral tijd- en plaatsgebonden
verhoudingen, praktijken, waarden en normen. Die zijn slechts heel beperkt importeerbaar. Dat
geldt evenzeer voor de natuur- en landschapswaarden die verbonden zijn aan de agrarische
praktijk in eigen land, de werkgelegenheid (475.000 arbeidsplaatsen voor primaire productie,
toelevering en dienstverlening) en de bijdrage aan de regionale economie. Zo brengen land- en
tuinbouw in eigen land dus een aantal “non importables” voort op basis waarvan zij ook in de
toekomst een eigen plaats kunnen blijven innemen. De controleerbaarheid van de productie -
wat betreft zorg voor het milieu, toegepaste productiemethoden en eigenschappen van de
eindproducten - kan het vertrouwen herstellen. Ook is de wetenschap aan de nationale
landbouwpraktijk verbonden: die lokt onderzoeksvragen uit en vereist een kenniscentrum, dat op
zijn beurt nieuwe bevindingen in de nabijheid kan verifiëren en vormt zo een voorwaarde voor
een internationaal sterk Kenniscentrum Wageningen.
Behalve een maatschappelijke basis moet er voor handhaving van land- en tuinbouw in
Nederland ook ruimtelijk een blijvende plaats zijn. De voor Nederland relevante
ontwikkelingsrichtingen worden beleidsmatig en ruimtelijk onderkend en onderscheiden. Naast
verdere schaalvergroting - een spoor waarvan in ons kleine land weinig mag worden verwacht -
zijn dat de sporen:  (1) gespecialiseerde en steeds meer kennis- en kapitaalintensieve bedrijven
(2) de ontwikkeling onder de brede noemer van “plattelandsondernemer”. Ruimte voor dit laatste
spoor ligt in die gebieden waar ándere om verschillende redenen niet meer mogelijk of wenselijk
zijn. Hoewel het de vrije keuze van ondernemers is om te bepalen wat voor soort bedrijf zij
willen, is het ruimtelijke ordeningsbeleid een factor die deze keuze beïnvloedt. Juist voor die
gebieden waar ondernemers voor dergelijke keuzen worden gesteld, is een duidelijk
beleidskader gewenst.

$JHQGD�����
Bij de internationalisering speelt de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
een grote rol. Voor Nederland is deze maatgevend. Agenda 2000 behelst een verdere
verschuiving van prijssteun naar directe inkomenssteun. Dit kan de internationale positie van de
EU in discussies over landbouwbeleid versterken, ook bij de komende WTO-onderhandelingen.
De voorgestelde ‘onvoorwaardelijke’ inkomenssteun acht de raad echter alleen als een
overgangsmaatregel te rechtvaardigen: uiteindelijk zal een maatschappelijke grondslag en
tegenprestatie voor deze inkomenssteun noodzakelijk zijn.

����FRQFOXVLH�HQ�DDQEHYHOLQJHQ

Op grond van de voorgaande analyse trekt de raad de volgende conclusie:

'H�EDVLV�YRRU�GH�YRHGVHOSURGXFWLH�LQ�GH���H�HHXZ�LV�KHW�YHUWURXZHQ�YDQ�GH�FRQVXPHQW
GDW�LQ�DOOH�RS]LFKWHQ�YROGRHQGH�]RUJ�ZRUGW�EHVWHHG�DDQ�GH�SURGXFWLH�YDQ�RQV�YRHGVHO��GH
DJUDULVFKH� SURGXFWLH�� GH� YHUZHUNLQJ� HQ� GH� FRQWUROH� RS� GH� JHKHOH� SURGXFWLHNHWHQ�� 'LW
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YHUJW� HHQ� PDDWVFKDSSHOLMNH� RULsQWDWLH� YDQ� SURGXFHQWHQ�� HQ� HHQ� RYHUKHLG� GLH� �� QX� GH
FRQVXPHQW� ]DNHQ� VWHHGV� PLQGHU� ]HOI� NDQ� EHRRUGHOHQ� �� � ]RUJW� YRRU� HHQ
JHwQVWLWXWLRQDOLVHHUG�YHUWURXZHQ��YRRU�µWUXVW¶�

In het licht van deze conclusie komt de raad tot de volgende aanbevelingen.
� YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�QHPHQ�YRRU�KHW�ZDDUERUJHQ�YDQ�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ
Hoewel de markt het voornaamste mechanisme is om vraag en aanbod van voedsel bij elkaar te
brengen, is het een essentiële taak voor de overheid om deze marktwerking zo te laten
plaatsvinden dat de consument vertrouwen kan hebben in het aangeboden voedsel: vertrouwen
in de zorg die aan de productie daarvan is besteed. Dit is geen keuze voor of tegen meer
overheidsbemoeienis, maar vraagt van de overheid om in te grijpen waar dat voor herstel en
behoud van zorg en vertrouwen in de voedselproductie nodig is. Kwaliteit is daarbij - als de
verbindende factor - het aangrijpingspunt.
Hoewel veel wetgeving voor voedselproducten op Europees niveau is geharmoniseerd, blijft er
voor de Nederlandse overheid een eigen verantwoordelijkheid bestaan. Ten eerste moet zij kritisch
blijven volgen of het aldus gerealiseerde (basis)kwaliteitsniveau - in een veld dat door de
innovativiteit van de aanbieders van levensmiddelen groter en diffuser wordt - adequaat is qua
wetgeving en borging, en waar nodig aandringen op aanvullende maatregelen. Ten tweede kan zij
- voor daarvoor in aanmerking komende producten van eigen bodem - komen tot een systematiek
die het produceren en garanderen van extra-kwaliteit stimuleert respectievelijk mogelijk maakt,
vooral nu sprake is van een zekere inflatie van kwaliteitsclaims. Deze twee invalshoeken zijn
complementair en worden hierna als afzonderlijke aanbevelingen uitgewerkt.

� KHW�QLYHDX�YDQ�GH�EDVLVNZDOLWHLW�YHUKRJHQ
De harmonisatie van de levensmiddelenwetgeving op Europees niveau heeft niet geleid tot het
hoge beschermingsniveau dat het EG verdrag (art 100A) beoogt. Dit kan worden verhoogd door:
• meer openheid van de Europese (en voor zover nog bestaand nationale)

besluitvormingsprocedures m.b.t. voedselproductie (zoals toelating van hulpstoffen,
productietechnieken). Bestaande toelatingen op verschillende gebieden kritisch heroverwegen;

• afronding van de harmonisatie van EU-levensmiddelenwetgeving, met de nadruk op betere
uitvoering en controle, wat ook voor de concurrentieverhoudingen binnen de EU van belang is;

• ruimte voor contra-expertise bij wetenschappelijke beoordelingen, ook bij heroverweging van
bestaande toelatingen;

• verbetering van de informatievoorziening in het algemeen en over genetisch gemodificeerde
organismen en afgeleide producten in het bijzonder, ter behoud van de keuzevrijheid van de
consument wat betreft levensmiddelen die al dan niet ggo’s of andere bestanddelen bevatten.

� NZDOLWHLWVVWDQGDDUGHQ�LQVWHOOHQ�HQ�JDUDQGHUHQ
 Om helderheid te scheppen in het toenemende aantal claims op duurzaamheid en kwaliteit en om

topkwaliteitsproducten van Nederlandse bodem te kunnen onderscheiden, moeten Nederlandse
standaarden voor voedselproducten van bijzondere kwaliteit worden ingesteld en gegarandeerd
door de overheid. De betreffende producten kunnen zich op verschillende manieren
onderscheiden, maar altijd een duidelijke meerwaarde hebben die ook in de prijs tot uitdrukking
komt. Gedacht kan worden aan een standaard voor hoogwaardige regionale producten en een
andere voor producten, die voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, zuiverheid, gezondheid en
versheid.

� DDQ�OLEHUDOLVHULQJ�UDQGYRRUZDDUGHQ�HQ�UXLPWH�YRRU�YHUVFKLOOHQ�NRSSHOHQ
De raad ondersteunt een verdere stapsgewijze liberalisering van de handel in
landbouwproducten, gebaseerd op afspraken in WTO-verband. Liberalisering mag echter niet
leiden tot ‘laissez faire’. Ook in een geliberaliseerde wereld zal de handel in goederen en
diensten onderworpen blijven aan regulering op velerlei gebied. De WTO, die in het
liberaliseringsproces van de landbouw een grote rol speelt, moet in haar systeem van
handelsregels ook ruimte geven voor een zekere diversiteit van inzichten en beleidskeuzen van
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staten - vooral wat betreft ‘consumer concerns’ - die niet per se zijn terug te voeren op een
wetenschappelijke onderbouwing.

� DDQ�LQNRPHQVVWHXQ�RS�WHUPLMQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�GLHQVWHQ�HQ�SURGXFWHQ�YHUELQGHQ
De raad staat in beginsel positief tegenover de voorstellen uit Agenda 2000 voor verdere
verlaging van de steunprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door directe inkomenssteun. Op
termijn zal deze inkomenssteun echter gekoppeld moeten worden aan maatschappelijke
diensten en producten. Om te kunnen dienen als breed inzetbaar instrument voor de landbouw,
in een kader van bredere plattelandsvernieuwing, zal dit beginsel verder moeten worden
uitgewerkt.

� GH�1HGHUODQGVH�URO�LQ�GH�ZHUHOGYRHGVHOYRRU]LHQLQJ�FRQFHQWUHUHQ�RS�NHQQLVH[SRUW
Bij het vinden van oplossingen voor de mondiale vraag naar voedsel moet de rol van Nederland
niet zozeer in de sfeer van de kwantiteit maar op het gebied van kwaliteit gezocht worden: het
exporteren van kennis, ervaring, expertise en uitgangsmateriaal. Voor de overige Nederlandse
landbouwproducten is en blijft Europa het belangrijkste afzetgebied.

� ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG�KDQGKDYHQ
Met het oog op het noodzakelijke herstel van zorg en vertrouwen in de voedselproductie is het
behoud van een duurzame, moderne landbouwproductie in Nederland kansrijk en van
strategische waarde. Met de kortere en meer transparante relaties tussen productie en
consumptie wordt de controleerbaarheid van de zorg voor kwaliteit, veiligheid en
aanvaardbaarheid van productiemethoden vergroot. Ook de zorg voor natuur en landschap,
werkgelegenheid en het functioneren als praktijkbasis voor Wageningen zijn ‘non-importables’
die daarvoor pleiten. Uitgangspunt is een QLHXZH� JURQGJHERQGHQKHLG: een situatie waarin
land- en tuinbouw wordt bedreven in een zodanige fysieke en maatschappelijke omgeving, dat
sprake is van optimale afstemming op de plaatsgebonden mogelijkheden en beperkingen én de
maatschappelijke behoeften en verlangens.

� KHOGHUKHLG�VFKHSSHQ�RYHU�UXLPWHOLMN�SHUVSHFWLHI��ODQG��HQ�WXLQERXZ
De kansrijke ontwikkelingsrichtingen in de land- en tuinbouw - de gespecialiseerde kennis- en
kapitaalintensieve en de multifunctionele landbouw - moeten een duidelijke plek op de kaart
krijgen. Hoewel de boer zijn eigen keuzen maakt met betrekking tot vestiging en de
ontwikkelingsrichting van zijn bedrijf, heeft het ruimtelijke ordeningsbeleid een sturende invloed op
deze keuzen. Een duidelijke, expliciete keuze van het ministerie van LNV - en verwerking daarvan
in het ruimtelijk beleid - is hier dus gewenst, vooral in die gebieden waar de veranderingen het
grootst zullen zijn. De ‘nieuwe grondgebondenheid’ moet bij deze ruimtelijke keuzen een
belangrijke rol spelen. En nadat tot op heden zeer aanzienlijke bedragen zijn of worden ingezet
voor stimulering en herstructurering van niet-grondgebonden sectoren, ligt het in de rede om nu
ook de wenselijke veranderingen in de grondgebonden landbouw zo verder te stimuleren en te
versnellen.

� KHW�EHGULMIVOHYHQ�RS�HLJHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�DDQVSUHNHQ
Bij het zorgen voor kwaliteit van voedingsmiddelen ligt een eerste verantwoordelijkheid - en op
termijn ook een zakelijk eigenbelang - bij het bedrijfsleven, in de gehele keten van grondstof tot
eindproduct. De voorgestelde kwaliteitsstandaarden ziet de raad daarbij als een verbindende
schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Zij kunnen leiden tot vervolmaking van
controlesystemen en de meeropbrengst kan met name kleinere bedrijven over een financiële
drempel helpen.

�� GH�FRQVXPHQW�VHULHXV�QHPHQ
Uiteindelijk staat niet de producent, maar de consument aan de basis van de voedselproductie.
In zijn kiezende en sturende rol vraagt hij enerzijds om vertrouwen in controlesystemen,
kwaliteitsbewaking en toelatingsprocedures (openheid, contra-expertise) en anderzijds om
keuzevrijheid, mede door een hoogwaardige informatievoorziening. Al worden deze
mogelijkheden niet altijd en door iedereen volledig benut, ze moeten er gewoon zijn: als
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mógelijkheid en als basis voor vertrouwen. Daarnaast is voor specifieke groepen en situaties
bijzondere aandacht nodig. Met name waar kennis van voedselproducten, -productie en -
bereiding verdwijnen, zijn moderne programma’s gewenst, wat meer in het algemeen geldt voor
het onderwijs. Educatie en voorlichting alleen zijn echter nooit voldoende: ook een aansluitend
handelingsperspectief is nodig.
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� LQOHLGLQJ

DDQOHLGLQJ
In het adviesprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied voor de periode 1997-1998 is
het onderwerp “Voedselproductie in de 21e eeuw” opgenomen. De omschrijving luidt: “Algemeen
wordt de gedachte geaccepteerd dat - zeker op de langere termijn - economie en ecologie ook
in Nederland hand in hand dienen te gaan voor een werkelijk duurzame ontwikkeling. De raad
wordt gevraagd voor de sectoren akkerbouw, melkveehouderij, intensieve veehouderij en
tuinbouw een dergelijke afweging en mogelijke synthese tussen economie en ecologie te
bezien. Daarbij zal hij ook stilstaan bij de maatschappelijke aanvaardbaarheid van
productiemethoden en meer in het algemeen bij de overlevingskansen van de sectoren in
Nederland”.
Daarnaast vermeldt het werkprogramma drie hiermee samenhangende onderwerpen, waarover
de raad geen separaat advies zal geven, maar die als onderdeel van “Voedselproductie in de
21e eeuw” aan de orde kunnen komen: concurrentiekracht Nederlandse landbouw; liberalisering
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en nieuwe agro-logistieke concepten.
Tezamen omvatten deze onderwerpen een zeer breed en divers beleidsveld, waarin
deelonderwerpen opduiken die een eigen advies waard zijn. Om tot een consistent advies te
kunnen komen, dat tevens een logische plek inneemt tussen eerdere adviezen van de raad, is
er gekozen voor een invalshoek die voedselproductie en het gebruik van het landelijk gebied in
bredere zin met elkaar kan verbinden.

De termen voedsel of voedselproblematiek roepen een uitgebreid complex aan associaties op:
mondiaal, Europees, nationaal, regionaal en in de persoonlijke levenssfeer. Het mondiale
hongerprobleem vormt het ene schaaluiterste en onze dagelijkse eigen consumptie-keuzen het
andere. Daartussen treffen we uiteenlopende kwesties aan als wereldhandel, overschotten,
genetische modificatie, mestproblemen, natuurrampen en klimaatontwikkelingen,
bestrijdingsmiddelen, dierziekten, dierenwelzijn en de zorg om/voor het landschap.

Dit complex roept vragen op, voor nu maar zeker ook voor de volgende eeuw: vragen over
duurzaamheid, veiligheid en beheersbaarheid in het algemeen en vragen meer in het bijzonder
over de positie, rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse producenten, consumenten en
overheid. De raad meent dat het niet alleen zaak is om dergelijke vragen serieus in
beschouwing te nemen, maar ook om - teneinde tot werkbare en werkzame aanbevelingen op
nationaal niveau te komen - de cruciale aangrijpingspunten te zoeken voor een
handelingsperspectief.

QDGHUH�DIEDNHQLQJ�YDQ�KHW�RQGHUZHUS
De raad constateert dat tot nu toe veelal de productie/aanbod-kant als ingang en
aangrijpingspunt voor beleid werd gekozen, omdat zich daar immers de problemen voordoen.
Op die wijze dringen echter zeer vele problemen om aandacht, problemen die zeer verschillend,
veranderlijk en van uiteenlopende schaalniveaus zijn. In dit advies wil de raad de problematiek
vanuit het perspectief van de burger en de consument benaderen. Niet om de problematiek bij
productie, verwerking en handel uit de weg te gaan, maar om de ontwikkeling en sturing
daarvan in een ander, samenhangend perspectief te plaatsen.

De vraag naar de toekomstige voedselproductie laat zich niet behandelen los van een discussie
over de consumptie van voedsel. Tegelijkertijd geldt dat beide, zowel de productie als de
consumptie, object zijn van regulering. Ook de onderlinge verhouding van beide wordt
gereguleerd, waarbij kan worden aangetekend dat deze regulering via tal van mechanismen kan
verlopen: de markt, wettelijke voorschriften van en sanctionering door overheden, inbedding in
sociale verhoudingen etcetera. Omgekeerd is het zo dat de specifieke en complexe aard van
productie en consumptie van voedsel ingrijpende consequenties heeft voor de aard, reikwijdte,
noodzaak en beperkingen van vormen van regulering. Deze samenhang kan op verschillende
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schaalniveaus worden gevonden (bijvoorbeeld nationaal en Europees), hetgeen de zaak niet
gemakkelijker maakt.
Net zoals het  onmogelijk is om productie en consumptie los van elkaar te behandelen, zo is het
ook onmogelijk om de voedselproductie in uitsluitend een nationale context te bezien. De
Europese markt en reguleringen, de open grenzen en de internationalisering van de
wereldhandel zijn van zeer grote invloed op zowel de productie als de consumptie.
Omdat het thema van voedsel - behalve met productie, consumptie, regulering en
internationalisering -  met een lange rij van variabelen en ontwikkelingen in verband kan worden
gebracht, is het van belang de goede aangrijpingspunten te zoeken om die uiteenlopende zaken
met elkaar in verband te brengen en er een handelingsperspectief aan te kunnen verbinden. De
raad meent - zoals al eerder werd gesteld - dat een benadering van de problematiek vanuit
consument en burger daarvoor mogelijkheden biedt.

]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ
Voor de voedselproductie in de 21e eeuw, voor de duurzaamheid van het op de markt en
regulering gebaseerde systeem van productie en consumptie, zijn zorg en vertrouwen volgens
de raad van het grootste belang. De consument moet vertrouwen kunnen hebben in de
aangeboden levensmiddelen. Vertrouwen wat betreft de veiligheid voor de eigen gezondheid,
maar ook wat betreft de veiligheid voor het milieu, de kwaliteit en de productiewijze. Dit
vertrouwenselement is voor de consument belangrijker geworden bij het bereikte niveau van
welvaart en bij een voedselaanbod dat nauwelijks beperkingen kent. De afwegingen van de
consument met betrekking tot prijs en hoeveelheid zijn van minder belang geworden. Daarmee
wordt vertrouwen een belangrijke schakel tussen producent en consument.

consument                vertrouwen                 kwaliteit                 zorg                   producent

                                                                   overheid

Vertrouwen aan de kant van de consument veronderstelt dat de producenten zorg besteden aan
de producten, de productie en de verwerking, alsmede ook aan de ecosystemen die daarbij
worden benut. Vertrouwen en zorg liggen in elkaars verlengde. Toch hanteert de raad deze als
afzonderlijke, hoewel onderling verbonden begrippen. Ze veronderstellen immers verschillende
actoren.

De raad signaleert diverse ontwikkelingen nu en in het verleden, die deze zorg en dit vertrouwen
schaden en aldus onzekerheid, wantrouwen en instabiliteit teweeg brengen. Die situatie is op
den duur voor producent noch consument wenselijk en zal leiden tot de roep om vormen van
regulering: door de marktpartijen zelf, door maatschappelijke organisaties of door de overheid.

In dit advies gaat de raad daarom nader in op:
- het essentiële belang van zorg en vertrouwen (hoofdstuk 2),
- hoe zorg en vertrouwen door ontwikkelingen onder druk komen te staan (hoofdstuk 3),
- de invloed van internationalisering in relatie tot zorg en vertrouwen (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 formuleert de raad tenslotte zijn conclusie en aanbevelingen.
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� KHW�HVVHQWLsOH�EHODQJ�YDQ�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ

YURHJHU�HQ�YHU�ZHJ��HWHQ�ZDW�MH�NHQW
Wie teruggaat in de tijd of zich verplaatst langs één van de vele routes die van het
geïndustrialiseerde westen naar plaatsen élders in de wereld lopen, die zal situaties ontmoeten
waarin productie, verwerking én consumptie van voedsel grotendeels in één en dezelfde hand
waren dan wel zijn. De spreekwoordelijke 'peasant' of 'kleine boer' organiseerde, met zijn familie
(en veelal ook in bredere gemeenschapsverbanden), zowel de agrarische productie, de daartoe
benodigde benutting én reproductie van het ecosysteem, als ook de verwerking en consumptie
van het voortgebrachte voedsel. ‘Wat de boer niet kent dat eet hij niet’, zo wil de herinnering.
Het schetst de kleine boer of 'peasant' als iemand die niet verder kijkt dan zijn eigen vertrouwde
wereld. Maar deze houding kan ook in een ander licht worden bezien. De boerenfamilie van
eertijds of van verweg kénde niet alleen, maar vertrouwde ook bij uitstek op de resultaten van
het eigen arbeidsproces: men wist dat het zelf geproduceerde voedsel met zorg was
voortgebracht. De soms eeuwenlange routines, die zorgvuldig werden nagevolgd, boden
vertrouwen. De boer at, zogezegd, dat wat hij kende. En dat was goed. Zo goed zelfs dat
hetgeen niet werd gekend werd gewantrouwd en dus niet werd gegeten.

KLHU�HQ�QX��VFKHLGLQJ�YDQ�SURGXFWLH��YHUZHUNLQJ�HQ�FRQVXPSWLH
Nu is er weinig of zelfs helemaal geen reden om de geschetste situatie van vroeger of van ver
weg te idealiseren. De boer van ver weg gebruikt op dit moment de bestrijdingsmiddelen die in de
geïndustrialiseerde wereld zijn verboden. Kennis over de schadelijke werking van residuen is hem
of haar vrijwel geheel vreemd, ook al omdat de voorlichting hierover meestal onvoldoende is.
Het gaat hier echter om een analytisch punt. In tegenstelling tot de situatie van vroeger en ver
weg, zijn thans in Noordwest Europa productie, verwerking en consumptie van voedsel in
verregaande mate van elkaar gescheiden. Dat 'scheidingsproces' is stap voor stap verlopen. Hier
kan volstaan worden met een simpele verwijzing naar de ontwikkeling van het transport.
Eeuwenlang is de door twee ossen getrokken graankar het verbindingsstuk tussen productie en
consumptie geweest. De ruimtelijke scheiding van productie en consumptie kon niet verder reiken
dan de verhouding tussen de voederbehoefte van de trekossen en de opslagcapaciteit van de
graankar. Daar waar het eerste het tweede overschreed, werd ruimtelijke specialisatie onmogelijk.
Niet alleen in ruimtelijke zin, maar ook wat de organisatie van de tijd betreft. De consument van
nu krijgt niet alleen voedsel aangeboden, waarvan hij of zij niet meer weet hoe het is
voortgebracht, maar ook voedsel dat veelal vér weg en/of een langere tijd geleden is
geproduceerd. De consument van nu ‘eet wat hij niet weet’. Deze verschuiving is op zich geen
probleem. De toenemende arbeidsdeling en specialisatie zijn een integraal onderdeel van de
hedendaagse maatschappij. Dat geldt ook voor voedselproductie en voedselverwerking. Het zijn
verworvenheden die kenmerkend zijn voor het emancipatieproces dat vroeger en nu met elkaar
verbindt maar ook onderscheidt. De essentiële vraag is een ándere. Namelijk óf en hóe de
consument weet wat hij met enige zekerheid kan eten.

YDQ�YHUWURXZHQ�QDDU�µWUXVW¶
Door de hiervoor beschreven scheiding van productie, verwerking en consumptie is het
traditionele vertrouwen, gebaseerd op ‘face to face’-relaties of op kleine en overzichtelijke
sociale verbanden, niet langer mogelijk. Dit vertrouwen in de betekenis van het Engelse
‘confidence’, moest daarom worden vervangen door een niet-persoonlijk geïnstitutionaliseerd
vertrouwen, een vertrouwen in de betekenis van het Engelse ‘trust’. Daarbij gaat het om een
vertrouwen dat is gebaseerd op nationale en internationale afspraken en regels, controles en
handhaving. Vertrouwen in de betekenis van 'trust' wordt essentieel waar sprake is van
maatschappelijke verbanden die worden gekarakteriseerd door complexe vormen van arbeids-
deling en institutionalisering.
Een simpel voorbeeld met betrekking tot het verkeer kan hier volstaan (Giddens, 1990). Wil men
zich in het hedendaagse verkeer bewegen dan is 'trust' essentieel. Iemand stopt voor een rood
stoplicht en geeft gas bij groen, omdat hij of zij erop kan vertrouwen dat er op dat moment geen
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verkeersdeelnemer is die vanuit een zijstraat opeens zijn of haar weg kruist. Dat vertrouwen
gaat op meerdere elementen terug. Op het moment dat iemand gas geeft, vertrouwt deze er op
dat het geheel van verkeerslichten (niet alleen het zijne of hare, maar ook de overige aan de
zijstraten) goed werkt. Hij of zij vertrouwt er ook op dat de andere verkeersdeelnemers zich
houden aan hetzelfde systeem (dus stoppen bij rood). Daartoe hoeft men de andere
verkeersdeelnemers niet persoonlijk te kennen. Men vertrouwt hier op een ’expert-system’: een
geheel van regels en achterliggende expertise, dat niet alleen is gematerialiseerd in de
programmatuur van de verkeerslichten, maar ook in de bijbehorende regels. Dit ’expert-system’
genereert en schraagt ’trust’. Als iemand zich conform de regels gedraagt dan is de kans dat hij
of zij ongeschonden thuiskomt het grootst.

WUXVW�DOV�EDVLV�YRRU�FRQVXPSWLH
Trust - geïnstitutionaliseerd vertrouwen - is essentieel in het hedendaagse voedselproductiesys-
teem waarin productie, verwerking en consumptie zo uiteen zijn gelegd in tijd en ruimte. Ook al
kent de consument de vele actoren die betrokken zijn bij de voortbrenging van het uiteindelijke
product niet, ook al kent hij of zij de gevolgde werkwijze niet, de consument wil er op kunnen
vertrouwen dat het geboden voedsel veilig, gezond, goed en met zorg bereid is. Met andere
woorden, het voedselproductiesysteem dient niet alleen consumeerbare producten voort te
brengen, maar hetzelfde systeem dient ook 'trust' te genereren. Zonder deze 'trust' is een
bepaald product geen voedsel. Zonder 'trust' is het hooguit een onbekende verzameling van
calorieën, vitaminen, contaminanten en ziekteverwekkers.

+HW� LV� GH� FRPELQDWLH� YDQ� 
WUXVW
� HQ� HHQ� EHSDDOG� SURGXFW�� ZDDUGRRU� GDW� SURGXFW
FRQVXPHHUEDDU�YRHGVHO�ZRUGW�

Net zoals iemand blindelings reageert op verkeerslichten, zo moet iemand ook zonder na te
denken producten uit de schappen kunnen pakken of over de toonbank kunnen laten gaan. De
vereiste 'trust' moet zozeer zijn verzekerd, dat het kopen een routine-handeling kan worden,
waarbij de consument zich dus niet hoeft te verdiepen in alle noodzakelijke achtergronden en
potentieel relevante kenmerken van het product in kwestie. 'Trust' moet een vanzelfsprekend-
heid zijn, iets waar de consument zich eigenlijk niet eens van bewust is.

YRHGVHO�LV�JHHQ�ZLOOHNHXULJH�ZDDU��PDDU�EHKRHIW�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ
Voedsel is niet een willekeurige waar. De consumptie ervan heeft een heel direct effect op de
gezondheid en het welbevinden, terwijl de productie ervan - althans de primaire landbouw - pro-
minent aanwezig is in het landschap en zich ten nauwste vervlecht met het gebruik van onze
ecosystemen:
• een voedselproductie die met zorg wordt verricht, is in veel gevallen een belangrijke drager

van landschap, natuur, biodiversiteit, watervoorraden en milieu, en in geen geval een
bedreiging daarvan

• een voedselproductie die met zorg wordt verricht, schraagt als geheel de (volks)gezondheid.
Met ‘geheel’ wordt hier bedoeld de benutting en reproductie van het ecosysteem, de primaire
landbouw, de verwerking, distributie en consumptie.

Dat zulks niet zonder meer gewaarborgd is, is helaas ook gedurende de afgelopen jaren
meermalen gebleken.

YHUYOHFKWLQJ�YDQ�YRHGVHO�HQ�OHHIVWLMO
De noodzaak om ‘trust’ te verzekeren en te blijven verzekeren, moet tegen de achtergrond
worden geplaatst van een dynamische markt met trends, modeverschijnselen en andere
kenmerken van ons algemene consumptiepatroon. Het patroon van aanbod, vraag en
consumptie is uniform noch stabiel.
Het consumeren van voedsel vervlecht zich op allerlei wijze met belangrijke maatschappelijke
belangen en waarden: het bereiden en consumeren van voedsel is niet voor niets een integraal,
divers en ook dynamisch onderdeel van onze cultuur. Een vorm waarin dit in de hedendaagse
maatschappij naar voren komt is het verschijnsel dat het consumeren van voedsel zich steeds
meer vervlecht met de leefstijl van de betrokken consumenten. Dit betekent dat er allerlei, vaak
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sterk divergerende verwachtingen op dit voedsel worden geprojecteerd. De voedselindustrie
’modelleert’ op haar beurt het voedsel naar deze verwachtingen. Voor het hedendaagse voedsel
geldt bij uitstek dat het gaat om ’sociale constructies’, waarbij continue marktverkenningen en
advertenties belangrijke mechanismen zijn. Waar gemak wordt verwacht, daar ontstaat
'convenience food', waar tijdsdruk overheerst wordt 'fast food' gecreëerd. Hetzelfde geldt voor
'gezondheidsvoedsel' en 'kwaliteitsvoedsel'. Gemak, gezondheid en kwaliteit - en in nauwe
relatie daarmee tevens identiteit - zijn niet alleen essentiële symbolen geworden, het zijn in
toenemende mate 'commodities' die via voedsel worden vermarkt.
In de keuze voor een bepaalde leefstijl past dus een bepaald voedselconsumptiepatroon. Men
koopt voedsel niet alleen vanwege de intrinsieke eigen waarde ervan (lekker, voedzaam, mooi,
gezond), maar ook vanwege het beeld dat er door wordt geschapen. Het voedsel zelf wordt als
het ware verpakt in symbolen, waarbij de verpakking uiteindelijk van groter belang is dan de
inhoud zelf.
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� ]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ�RQGHU�GUXN

De ontkoppeling van voedselproductie, -verwerking en -consumptie, die in het voorgaande
hoofdstuk is besproken, heeft geleid tot een structurele noodzaak om het vereiste vertrouwen en
de benodigde zorg te borgen. Hoewel in dat opzicht enorme vorderingen zijn geboekt, is het
onmogelijk te concluderen dat vertrouwen en zorg op afdoende en alom bevredigende wijze
worden verzekerd. Vertrouwen en zorg moeten bij voortduring worden bevestigd. Daarnaast
vertonen zowel de productie, de consumptie van voedsel als ook de maatschappij als geheel
een eigen dynamiek. Dit betekent dat de opgave om vertrouwen en zorg te borgen voortdurend
van karakter verandert - voortdurend om nieuwe, meer adequate oplossingen vraagt.
Dit hoofdstuk gaat in op een aantal veranderingen dat van invloed is op werkelijke of
veronderstelde risico’s van de moderne voedselproductie en -consumptie en daarmee op het
vertrouwen dat de burger heeft, dan wel kan hebben, in de producten en de zorg die daaraan
wordt besteed. Vervolgens wordt  stilgestaan bij een algemene maatschappelijke verschuiving
die hiermee samenhangt: de risico-maatschappij.

����YHUDQGHULQJHQ

De raad constateert dat veranderingen op vier verschillende gebieden - in de primaire productie,
in de verwerkende industrie, in de keuzevrijheid en in consumptiepatronen - de zorg en het
vertrouwen rond de voedselproductie onder druk zetten.

YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�SULPDLUH�YRHGVHOSURGXFWLH

De geschiedenis van de primaire voedselproductie is er één van een soms haperende maar
meestal doorgaande, soms zelfs sterk versnelde productiviteitsstijging. De aard daarvan varieert
echter beduidend. Hetzelfde geldt voor de mechanismen waarop deze stijging stoelt, als ook voor
de uitkomsten en onbedoelde consequenties die ermee gepaard gaan. Ook veranderde door de
tijd heen de wijze waarop de notie van productiviteit vorm werd gegeven en gemeten. De
agrarische geschiedenis, ook de Nederlandse, is een rijke uitstalkast van onderscheidbare, hoewel
soms in elkaar doorlopende perioden waarin dit alles tot uiting komt.
Beperken we het blikveld tot de naoorlogse periode dan kunnen we vaststellen dat de
mechanismen waarop de doorgaande productiviteitsstijgingen steunen in belangrijke mate
veranderd zijn. Waren aanvankelijk kwantiteit en kwaliteit van boerenarbeid belangrijke pijlers
waarop de (fysieke) productiviteit steunde, in de naoorlogse periode, vooral vanaf de jaren '60,
zorgen nieuwe technologieën en toepassingen voor een veel grotere productiviteitsstijging per dier,
per hectare en per arbeidskracht. Een wetenschappelijk gefundeerde verbetering van dierlijk en
plantaardig uitgangsmateriaal, en de vervanging van natuurlijke (dat wil zeggen: aan het
ecosysteem ontleende en/of in het arbeidsproces gereproduceerde) groeifactoren door een
explosieve stijging van het gebruik van meestal chemische inputs vormen een belangrijk deel van
deze omslag. Deze werd bevorderd door de opkomst van nieuwe toeleverende industrieën, een
omvangrijk apparaat van voorlichters, onderzoekers en onderwijzers, en de middelen en
zekerheden die het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid bood. Overigens moet worden
opgemerkt dat deze omslag zich niet over de gehele breedte met eenzelfde ritme heeft voltrokken.
Er zijn verschillende wijzen van bedrijfsvoering (bedrijfsstijlen) te onderscheiden die veel minder
dan andere zijn geplooid naar dit nieuwe groeimechanisme.

NHQWHULQJHQ
Op de geschetste omslag wordt thans op bepaalde plaatsen weer teruggekomen. In dat verband
kan gedacht worden aan de opkomst van de biologische en ecologische landbouw, aan de
toenemende aandacht voor 'low external input agriculture' en aan de algemene ommezwaai in de
richting van duurzaamheid.
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Een tweede kentering, die overigens nauw met de hiervoor genoemde samenhangt, is een
structurele verandering. In de periode die globaal loopt van 1850 tot 1957 is sprake geweest van
een absolute stijging van de omvang van de agrarische beroepsbevolking. Soms was deze zo
markant dat er van een ’repeasantization’ wordt gesproken. Vanaf 1957 is de omvang van de
agrarische beroepsbevolking echter aan het afnemen. Tegelijkertijd is het landbouwbedrijf
gerationaliseerd, vergroot en gespecialiseerd hetgeen, in combinatie met andere nieuwe
productietechnieken, een geweldige productiviteitsstijging per eenheid arbeid teweeg heeft
gebracht. Deze structuurverandering, die thans voor velen zo zichtbaar is geworden in de
vervlakking van agrarische cultuurlandschappen, heeft bijgedragen aan de versnelling van de
productiviteitsgroei.
Een derde mechanisme dat typerend is voor de na-oorlogse periode, is de ingrijpende
reorganisatie van tijd en ruimte. Bij dieren zijn de natuurlijke groei- en reproductiecycli verkort,
terwijl de snelheid van de rotatieschema’s in de plantaardige productie verhoogd is. Allerlei
grondstoffen (bijvoorbeeld veevoeder en mineralen) worden nu van verre aangevoerd. Dit heeft
een verdere versnelling van de productiviteitsgroei mogelijk gemaakt, waarbij de meest
productieve fases in Noordwest Europa zijn geconcentreerd en de minder productieve terecht zijn
gekomen in onder meer de Derde Wereld.

RS�]RHN�QDDU�QLHXZH�ZHJHQ
Vanaf het einde van de jaren ’80 wordt steeds duidelijker dat met deze vorm van
productiviteitsstijging niet alleen in enkele, wellicht te corrigeren, opzichten de aanvaardbare
limieten zijn bereikt, zo niet overschreden. Maar belangrijker is nog dat dit  in toenemende mate
botst met een breed scala van belangen en waarden dat in de maatschappij leeft.  De zorg voor
natuur, landschap, biodiversiteit, dierlijk welzijn, de zorg ook voor degenen die in de primaire
voedselproductie werkzaam zijn, staan steeds meer onder druk. Zo ook neemt het vertrouwen in
de kwaliteit en de waarde van het geproduceerde sterk af. Dit geeft aanleiding tot een breed
gedragen gevoel dat in de land- en tuinbouw meer duurzaamheid nodig is. Nieuwe wegen daartoe
worden gezocht en reeds begaan. Er lijkt nu serieus een begin te zijn gemaakt met een meer
duurzame land- en tuinbouw, waarbij moet worden opgemerkt dat er grote verschillen zitten tussen
de verschillende sectoren.
Opmerkelijk is dat er niet één weg tot meer duurzaamheid lijkt te leiden. Het wordt gezocht in
biologische landbouw, extensivering en differentiatie, maar ook in meer technologische
oplossingen, zoals precisielandbouw. Hieraan gerelateerd bakent zich, in de sfeer van de
landbouwwetenschap, de belangrijke mogelijkheid af om nieuwe technologische trajecten te
ontwikkelen en te implementeren. Omtrent die nieuwe trajecten bestaat nog geen consensus,
sommige zijn zelfs bij uitstek omstreden. Het gegeven dat er méérdere innovatieve trajecten
worden onderkend, besproken en uitgetest, maakt duidelijk dat een afwijzing van de bestaande
verhoudingen en mechanismen niet een retour naar het verleden hoeft te zijn, maar het inslaan
van nieuwe wegen voorwaarts kan inhouden.

ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�GH�1HGHUODQGVH�SUDNWLMN
De hierboven geschetste ontwikkelingen en veranderingen zijn in de Nederlandse praktijk onder
andere op de volgende wijzen tot uiting gekomen:
• toenemend gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen (hoewel dit gebruik thans daalt)
• gebruik van hoog-productieve rassen in zowel dierlijke als plantaardige sector. Daarbij zijn nu

niveaus bereikt waarbij zorgvuldige managementsystemen en gebruik van hulpmiddelen
onmisbaar zijn. Worden die systemen niet of niet goed gehanteerd, dan ontstaan er direct
grote problemen op het gebied van (dier)gezondheid en dierenwelzijn

• landgebruik, landinrichting en ruilverkaveling
• snellere verspreiding van ziekten onder dier en plant als gevolg van schaalvergroting en

intensivering, en het gebruik van rassen die minder resistent blijken
• aanvoer van grondstoffen voor de landbouw vanuit andere delen van de wereld. Dat kan

economisch gezien de meest logische ontwikkeling zijn, maar brengt risico’s met zich mee:
voor het milieu zowel op plaats van productie als in ons land, voor de volksgezondheid of de
gezondheid van plant en dier (verhoogd risico van de insleep van ziekten) in combinatie met
dichtheid van de productie in Nederland, wat kan leiden tot varkenspest of Thrips palmii.
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Hierbij wordt wel opgemerkt dat ziekten bij planten niet zo aanspreken omdat het de
volksgezondheid vrijwel nooit direct zal raken, maar het draagt wel bij aan de negatieve
beeldvorming

• dierenwelzijn. De balans tussen productiviteitsverbetering door rassenkeuze en
bedrijfsmanagement aan de ene kant en dierenwelzijn aan de andere kant is zoek.
Oplossingen voor problemen zijn gezocht zonder dat er een duidelijk beeld bestond van de
gewenste totale eindsituatie. Er zijn te vaak oplossingen gezocht voor deelproblemen

• gebruik van toevoegingen aan veevoeders om de productiviteit te verbeteren (antibiotica,
andere groeibevorderaars en geneesmiddelen).

YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�YHUZHUNHQGH�LQGXVWULH

De levensmiddelenindustrie in Nederland is internationaal georiënteerd en de verwachting is dat
dit verder zal toenemen. Deze oriëntatie blijkt zowel uit de handelsstromen van de industrie als
uit de structuur. Aan de inputzijde valt op dat het volume van de import van grondstoffen en de
voorziening uit de nationale productie elkaar niet veel ontlopen. Aan de outputzijde loopt het
cijfermateriaal wat uiteen, maar ook daar vormt de export tussen de 47% en 54% van de output.
Een kwart van de totale Nederlandse uitvoer bestaat uit verwerkte en onverwerkte
landbouwproducten. Maar de internationale vervlechting blijkt niet alleen uit import en export.
Ook de structuur van de sector wordt internationaler. Dit valt af te leiden uit de omvang van de
buitenlandse investeringen in de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie en de
Nederlandse investeringen in het buitenland in deze sector (LEI-DLO, 1997). Deze
internationalisatie gaat gepaard met een concentratie van het bedrijfsleven. Overigens vinden
beide bewegingen voor Nederland overwegend op Europese schaal plaats. De
internationalisering van de structuur van levensmiddelenbedrijven is het gevolg van de zoektocht
naar uitbreiding en vergroting van markten, die niet vanuit het ‘moederland’ worden bediend,
maar waarvoor ter plekke wordt geïnvesteerd.

YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�YRHGVHOPDUNW
Er wordt verwacht dat de markt voor voedingsmiddelen in Nederland in volume niet meer
substantieel zal groeien. Dat geldt overigens voor de hele Europese Unie en vrijwel alle OECD
landen. In de landen die tot de EU zullen toetreden, zal als gevolg van een stijgend
welvaartsniveau, het volume nog wel groeien. Het voedselaandeel in de totale consumptie zal
wellicht dalen van 15% in 1995 tot rond de 10% in 2020 (CPB, 1996).
De verhouding tussen de uitgaven aan ‘buitenshuis’ en ‘thuis’ eten, die in Nederland ongeveer
30/70 is, zal langzaam verschuiven naar een groter aandeel voor buitenshuis eten, mogelijk
50/50 worden. De categorie ‘buitenshuis’ (instellingen, bedrijven, horeca) kan zich in veel
gedaanten voordoen. De traditionele consumptiepatronen zullen verder verdwijnen en daarmee
veranderen ook de vormen waarin het voedsel wordt aangeboden. Zo is het aanbod van
gesneden/voorbewerkte groenten sterk in opmars.

VWUDWHJLH�YRRU�GH�(XURSHVH�PDUNW
Het feit dat de voedselconsumptie in Nederland (en Noordwest Europa) niet meer substantieel zal
groeien, noopt de voedselindustrie er in toenemende mate toe om met betrekking tot de Europese
markt een strategie te volgen die drie onderling samenhangende elementen behelst:
• het eerste element is het zoeken naar steeds goedkopere grondstoffen. Dit versterkt de

'globalisering' van bepaalde grondstofstromen en maakt deze meer turbulent. Daarnaast wordt
in toenemende mate gezocht naar substituten: maïs en graan in plaats van
fabrieksaardappelen als grondstof voor zetmeel, soja als grondstof voor kaas- en
vleesvervangende producten, nieuwe kunstmatige zoetstoffen in plaats van suiker

• het tweede element betreft de 'opwaardering' van voedsel naar allerlei eindproducten die qua
vorm, smaak, houdbaarheid, presentatie, bereidingswijze en ook symboliek tot in het extreme
zijn gedifferentieerd. Tot op zekere hoogte is sprake van een artificialisatie van voedsel als
eindproduct. Melk kan verrijkt zijn met calcium, met bubbels en prikkels, met een imago van
'boerenlandmelk' of van 'gezondheid'. Bij de chipsproductie geldt als voornaamste eis voor de
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aardappel als grondstof dat er geen sprake mag zijn van stootblauw, want smaak wordt
sowieso toegevoegd

• het derde verbindende en stuwende element, zijn de nieuwe technieken voor food-engineering.
Dit komt in feite neer op het uiteenleggen van primaire voedselproducten in samenstellende
elementen en het recombineren van delen ervan tot nieuwe eindproducten. De food-engi-
neering richt zich, net zoals gebeurd is in de primaire productie, op een reorganisatie van tijd en
ruimte. Enerzijds worden bepaalde natuurlijke cycli in sterke mate versneld en verkort (zoals het
afrijpen van kaas dat in principe tot een tiental dagen kan worden bekort en het afsterven van
vlees dat ook sterk zou kunnen worden verkort), anderzijds wordt de ’houdbaarheid’ en
daarmee ook transporteerbaarheid van allerlei producten aanzienlijk verlengd. ’Dagverse’ melk
die minimaal 60 dagen houdbaar is, is een vrijwel voltooide innovatie.

Tezamen genomen leiden de genoemde drie elementen op hun beurt tot de opkomst van
complexe vormen van arbeidsdeling en wereldomvattende ketens, die door Bonanno (1994) zijn
getypeerd met het begrip ’global chicken’. Een kip zoals die in met name de Verenigde Staten
wordt geconsumeerd, kent geen oorsprong meer: het voer komt uit Brazilië en Senegal. De aan
het voer toegevoegde medicijnen en andere additieven komen uit het Verre Oosten. Het dierlijk
uitgangsmateriaal kan van overal komen, waarna de eigenlijke productie in Mexico of de VS
plaatsvindt. Het uitbenen wordt opnieuw in Mexico verricht waarna de 'global chicken' tenslotte op
smaak wordt gebracht voor de desbetreffende consumentencategorieën.

GH�JOREDOH�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�GH�1HGHUODQGVH�SUDNWLMN
De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn in de Nederlandse praktijk onder andere op de
volgende wijzen tot uiting gekomen:
• schaal van productie. De verandering van de productie heeft hier voor veranderingen gezorgd

die de zorg en het vertrouwen onder druk hebben gezet. De schaal van productie is veranderd
in ruimtelijke zin en in volume: grotere hoeveelheden product moeten snel en systematisch, op
industriële wijze, kunnen worden verwerkt. Het productieproces wordt opgedeeld in kleinere
bewerkingen. Producten in verschillende stadia van bewerking worden in- en/of outcompany
getransporteerd

• technologische beperkingen in productieprocessen vragen om een bepaalde standaardisering
van de grondstoffen. Dat werkt door naar de primaire producent en het onderzoek, waar naar
mogelijkheden wordt gezocht om aan die standaardisering te voldoen

• eerlijkheid in de handel, hetgeen zowel van belang is voor de handelaren als voor de
consument, werkt een standaardisering van de producten in de hand. Voorschriften omtrent
grootte, vorm, textuur, uiterlijk e.d. liggen contractueel en in (overheids)regulering vast. Zelfs
op internationaal niveau (EU, OECD, UN-ECE). Een gevolg is onder andere een beperking
van de teelt tot rassen die voldoen aan de eisen en het verder veredelen (‘shapen’) van die
rassen naar hetgeen meest wenselijk wordt geacht

• de consument wenst continuïteit van de kwaliteit van het aanbod en diversiteit. Ook hier ligt
een aanleiding voor de standaardisatie van de producten. Tevens is dit een aanleiding voor de
wens van de levensmiddelenindustrie om de grondstoffen uit elkaar te kunnen halen en te
recombineren tot producten waarvan de kwaliteit constant is. Recombinatie geeft ook de
mogelijkheid om verschillende producten te maken voor verschillende deelmarkten. De OECD
heeft dit voor het gebruik van biotechnologie heel treffend verwoord: “...biotechnology will allow
differentiation to extend even to the ingredients of food. The better knowledge of biological
characteristics of plants and animals and how these can be modified will enable firms to cus-
tomise their products and provide food with certain specific traits” (OECD, 1998). Ook de
mogelijkheid om additieven te gebruiken biedt de gelegenheid producten samen te stellen
naar de wens van de consument. Niet voor niets zijn er drie toelatingscriteria voor additieven:
veiligheid, werkzaamheid en technische noodzaak

• het neerzetten van een imago van een product is een essentieel handelsbelang geworden. Voor
levensmiddelen is dat vaak de suggestie van degelijkheid, kwaliteit en gezondheid. Daarmee
wordt vertrouwen in het product gekweekt. Verwarrend is hierbij dat de consument niet of
nauwelijks beschikt over werkelijke adequate mogelijkheden (al of niet in geïnstitutionaliseerd)
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om zich van de aard van het gesuggereerde imago te vergewissen en daarmee vast te stellen of
er sprake kan zijn van gerechtvaardigd vertrouwen.

Vorenstaande veranderingen zijn niet per definitie van negatieve aard. Vroeger was zeker niet
altijd beter. De hygiëne-risico’s waren wellicht een stuk groter, mede omdat kennis over
oorzaken van een slechte hygiëne ontbraken. De schaalvergroting van de
levensmiddelenproductie, gekoppeld aan de eis van een goede hygiëne, heeft hier zeker
vooruitgang gebracht. Maar sommige ontwikkelingen zijn doorgeschoten of dreigen door te
schieten. (zie 3.2, risk society).

YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�NHX]HYULMKHLG�YDQ�GH�FRQVXPHQW

Het ligt heel voor de hand om te stellen dat de consument als vanzelfsprekend voldoende
keuzemogelijkheid zal houden. Het voedselaanbod is enorm divers en voor ieder product geldt
dat het aantal verschijningsvormen en kwaliteiten waarin het op de markt komt, sterk is
gegroeid.
Het bedrijfsleven zorgt daar zelf voor. Altijd op zoek naar nieuwe afzetkanalen, nieuwe
mogelijkheden om de concurrent een stapje voor te blijven, zullen zij nieuwe producten op de
markt lanceren. Soms zijn dat producten waar de consument in het geheel niet op zit te
wachten, dan flopt het product. Soms zijn de nieuwe producten duidelijk het resultaat van
geregistreerde wensen van de consument. Het bedrijfsleven investeert niet voor niets vele
miljoenen in marktonderzoek, op zoek naar de wensen en motieven van de consument. Kortom,
voor iedere groep van consumenten, ook de kritische, zal het gewenste aanbod op de markt
verschijnen, want er zal altijd een slimme ondernemer zijn die op een bepaalde behoefte
inspringt.

Toch bestaat er scepsis over deze optimistische visie. Zonder een donker scenario te schetsen
waarin de onschuldige consument overgeleverd is aan de streken en manipulaties van
levensmiddelenproducenten en grootwinkelbedrijven die maar van alles op de markt zetten,
wordt er door het rijke aanbod van levensmiddelen heen een beperking van de keuzevrijheid
gevoeld.
De keuzevrijheid van de consument wordt beperkt door technologische ontwikkelingen in de
landbouw en de verwerkende industrie. Het zeer rijke en diverse aanbod is in feite gebaseerd op
een beperkt aantal rassen van groente, fruit, akkerbouwgewassen en dieren. Vele variëteiten
zijn verdwenen, omdat zij niet voldeden aan de gestelde landbouwtechnische of commerciële
eisen, of omdat de verwerkende industrie een zekere standaardisering vraagt.

NHX]HYULMKHLG�HQ�JHQHWLVFK�JHPRGLILFHHUGH�RUJDQLVPHQ
Met de introductie van steeds meer producten die genetisch zijn gemodificeerd, wordt het
steeds moeilijker te kiezen voor een levensmiddelenpakket dat daar vrij van is. Dit wordt met
name versterkt door de toepassing van genetische modificatie op producten die verwerkt
worden in een veelheid aan producten. De introductie van genetisch gemodificeerde soja
maakte in één keer duidelijk hoe verspreid het gebruik van sojaproducten is in de
levensmiddelenindustrie. Overigens is het probleem van overdracht van genetisch
gemodificeerde organismen (verder: ggo’s) naar een keten die daar vrij, van is veel breder van
aard. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer over ggo-vrije ketens (motie
Vos/Stellingwerf) is een inventarisatie gemaakt van overdrachtsroutes in zowel de dierlijke als
de plantaardige productie (IKC-landbouw, 1997). Daaruit blijkt dat de belangrijkste mogelijke
overdrachtsroutes zijn: fokkerij, voer, geneesmiddelen, slootwater, verwerking van melk,
hulpstoffen in de verwerkende industrie, bestuiving, opslag op de akkers, afval, gemengde
logistiek en menging van uitgangsmateriaal.

Inmiddels zijn er ook indicaties dat ggo's mogelijkerwijs negatieve gevolgen kunnen
bewerkstelligen door effecten op delen van de omringende populaties (insecten, planten), hetgeen
tot  verstoringen in ecosystemen kan leiden. Ervaringen in het verleden, in en buiten de landbouw,
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hebben reeds aangetoond dat er te grote risico’s worden genomen in naam van de vooruitgang.
De raad formuleerde in het advies ‘Tien voor de toekomst’ als één van de agendapunten dat er
geen nieuwe hypotheken op het landelijk gebied mogen worden afgesloten. De problematiek rond
ggo’s is complex. Het proces van veiligheidsbeoordeling voor mens en milieu, in het licht van
wetenschappelijke onderbouwing, te hanteren veiligheidsmarges en voorzorgsprincipe, alsmede
de ethische invalshoek, vallen buiten het zichtveld van dit advies. Overwogen wordt om dit
onderwerp in het werkprogramma 1999-2000 van de raad op te nemen..

LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ
De overheid heeft een rol bij het herstellen van het vertrouwen in het voedsel bij de consument.
Zolang het gebruik van ggo’s in menselijke voeding met onzekerheden blijft omgeven dient dit
vertrouwen bevorderd te worden met maximale informatievoorziening omtrent ggo’s, zowel in
algemene zin als product gebonden informatie. De overheid zou bij de beoordeling van de
veiligheid van een levensmiddel waarin een ggo is verwerkt, na moeten gaan of de keuzevrijheid
van de consument voor ggo-vrije producten in stand blijft. De breedte van de
toepassingsmogelijkheden van het betreffende product zal daarbij een rol moeten spelen. Het is
derhalve onvoldoende om achteraf, nadat een bepaalde toepassing is toegelaten, middelen ter
beschikking te stellen om te onderzoeken of voedselketens kunnen worden ontwikkeld waarin
het betreffende gemodificeerde product in enigerlei vorm niet voorkomt.

Voorts zal de informatievoorziening omtrent ggo’s verder moeten worden uitgebreid. Niet alleen
door middel van etikettering, maar ook via andere kanalen die kunnen worden ontwikkeld.
Gezien de verwachting dat het aanbod van producten die een genetische manipulatie hebben
ondergaan alleen maar zal toenemen, is het noodzakelijk de informatie daarover uit te breiden.
Naast het feit dat dit het de consument mogelijk maakt een bewuste keuze te maken, kan het
tevens bijdragen aan een breder acceptatie van ggo’s.

WHJHQEHZHJLQJHQ
De hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn niet alleen van analytische en daarmee van relatief
afstandelijke aard. Ze raken direct aan ontwikkelingen die zich in de praktijk van voedselproductie
en -consumptie voltrekken. Enerzijds is op diverse plaatsen en momenten steeds weer een erosie
van vertrouwen en een wegvallen van zorg zichtbaar. Anderzijds voltrekken zich, mede daardoor,
diverse tegenbewegingen. In dit verband verwijst de raad naar de opkomst van de ecologische en
biologische landbouw en naar de daarmee samenhangende trends in de consumptieve sfeer. De
biologische landbouw groeit sterk in Nederland. Ten opzichte van de reguliere landbouw is de
omvang echter nog gering. De groei en met name de aantrekkende vraag dragen er aan bij dat de
Nederlandse agro-industrie, na een fase waarin sprake was van een gereserveerde houding, dit
deel van de markt serieuzer neemt. De groei staat, afgaande op de stand van zaken in andere
Europese landen, slechts aan haar begin.
Zo ook kan worden verwezen naar de directe verkoop af boerderij, een fenomeen dat zich in
geheel Europa voordoet, op weliswaar steeds weer specifieke wijze, maar waaruit al met al een
duidelijk verlangen naar 'controleerbaarheid' spreekt. Overigens zijn ook de gunstige prijzen van
deze verkopen een belangrijke overweging voor de consument.

YHUDQGHULQJHQ�LQ�FRQVXPSWLHSDWURQHQ

De aard van de voedselconsumptie verandert sterk. Dat is niet alleen een gevolg van de
veranderende voedselproductie en van een groeiende afstand tussen productie en consumptie.
Er doet zich tevens een aantal demografische en sociaal-culturele veranderingen voor, die een
ingrijpende invloed hebben op het consumeren van voedsel. Tot slot speelt ook de algemene
welvaartsstijging hierbij een rol. Zonder volledigheid te pretenderen wordt hier verwezen naar:
• veroudering van de bevolking en de verschijning van een geheel nieuwe groep van

consumenten, die qua karakteristieken een novum vormt. '55+ers' vormen een sterk
groeiende categorie, die én over een aanzienlijke koopkracht beschikt én in ruime mate over
een goed beschikt dat in de rest van de maatschappij steeds schaarser wordt, te weten vrije
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tijd. Bovendien koestert die groep hoge verwachtingen omtrent de kwaliteit van het leven en
derhalve ook omtrent voedsel. Die beschikbare tijd is ook praktisch van belang: men kan
meer tijd besteden aan het inkopen en koken en deze groep vormt dan ook belangrijk deel
van de clientèle van boerderij-winkels en dergelijke

• de snelle groei van de allochtone bevolking heeft niet alleen een aanmerkelijke verbreding
van en variatie in het 'doorsnee-dieet' teweeg gebracht, maar ook geleid tot de opkomst van
allerlei nieuwe, kleine ondernemingen in de verwerking en vermarkting van voedsel

• verder kan worden gewezen op de vele veranderingen in en rond de vroeger zo klassieke
'nuclear family'. Niet alleen groeit het aantal alleenstaanden snel, ook het aantal
tweeverdieners neemt nog steeds toe. Eén van de praktische en diep ingrijpende
consequenties hiervan is dat de behoefte aan 'convenience food' (met bijbehorende
magnetron, diepvries, etcetera) snel toenam en zal blijven toenemen

• in een nauwe relatie met vorige punt staat de immer toenemende tijdsdruk. Tweeverdieners,
werkende ouders, activiteiten buiten school van kinderen en het feit dat men de (soms)
schaarse vrije tijd in wil vullen naar eigen keuze doet de behoefte stijgen om minder tijd aan
koken te besteden (tenzij men er voor kiest de vrije tijd te besteden aan koken). Door de
technologische mogelijkheden kan de levensmiddelenindustrie voorzien in deze behoefte,
hetgeen het ook mogelijk maakt te kiezen voor het besparen van tijd op de dagelijkse
terugkerende routine van koken. Buiten de deur eten en catering (al of niet aan huis) haken
tevens in op deze behoefte

• tegelijkertijd bakent zich, mede als reactie op globalisering en voedselschandalen, een trend
af naar 'bewust consumeren'. Hoewel in Nederland van een doorbraak nog geen sprake is,
groeit de consumptie van ecologische en/of bio-dynamische producten gestaag. Parallel
daaraan nemen ook fenomenen als het 'groente-abonnement' (‘weten waar het eten vandaan
komt’) toe. De stelling van Herman Wijffels  - "je bent wat je eet en wat je gegeten hebt" -
brengt de groeiende aandacht in beeld die men aan het consumeren van voedsel schenkt.

WUHQGV��OHYHQVVWLMOHQ�HQ�YRHGVHOFRQVXPSWLH
Deze trends resulteren niet in een helder eindbeeld, maar de algemene welvaartsstijging leidt
wel tot een grote diversiteit aan levensstijlen. Dit wordt door een trendwatcher als volgt treffend
omschreven: “Nederland is een genotseiland. Alles kan en moet meer, beter, mooier en
luxueuzer. De mens kenmerkt zich door een hoge mate van verwendheid. De rode draad die
door de levensstijlen loopt is niet duurzaamheid, maar een verregaande vorm van hedonisme”
(Studio Edelkoort, 1995).
Binnen het raam van dit advies betekent dit dat naast de interesse in en voor het voedsel dat
men consumeert, men evenzeer desinteresse en onverschilligheid aantreft. Zo zijn er indicaties
dat er maatschappelijke groepen ontstaan waarbinnen men geen weet meer heeft van datgene
wat landbouw is. Men onderkent niet meer de waarde en betekenis van goed, kwalitatief
hoogwaardig en gezond voedsel. Ook de waarde en de technieken van voedselbereiding, als
aangenaam onderdeel van de alledaagse cultuur, zijn tot onbekende en ongekende fenomenen
verworden. Een tekortschietende consumptie van voldoende groente en fruit, van verse producten,
van voldoende gevarieerde diëten, etcetera, kan als een gevolg hiervan worden gezien.
Voor de vroegere aandacht voor voedselkwaliteit en -bereiding als onderdeel van de opvoeding,
zijn geen nieuwe mechanismen in de plaats gekomen. De kennisdimensie van
voedselconsumptie is hier van belang. De verbanden waarbinnen we voedsel kopen, bereiden
en eten veranderen snel van karakter. Dat betekent ook dat de communicatie van kennis
omtrent kopen, koken en eten snel van aard verandert. De raad meent dat het� OHUHQ� KyH� WH
NRNHQ�HQ�WH�HWHQ opnieuw moet worden geschraagd door nieuwe institutionele verhoudingen en
mechanismen.

FRQVXPHQW�HQ�GXXU]DDPKHLG
Wijziging  van het consumentengedrag wordt als één van de noodzakelijke voorwaarden gezien
voor een duurzamere samenleving (o.a. Nationaal Milieubeleidsplan 3). Pogingen om het
consumentengedrag te beïnvloeden door vergroting van kennis bij de consument is een
bekende weg. Natuur- en milieu-educatie is niet zonder succes gebleken.
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Het NMP-3 constateert dat de burger zich het meest betrokken voelt bij milieuproblemen die
zich voordoen in de directe leefomgeving, waarbij de notie van een goed milieu onderdeel moet
zijn van de algemene wens te leven in een omgeving van hoge kwaliteit. Dit kan doorgetrokken
worden naar de consumptie van voedingsmiddelen. Gebleken is dat als gekozen wordt voor
milieuvriendelijke voedingsmiddelen, voor veel consumenten de eigen gezondheid een
belangrijkere plaats inneemt dan milieuaspecten. Voor de vermarkting van duurzaam
geproduceerde voedingsmiddelen is het derhalve noodzakelijk dat aandacht geschonken wordt
aan de directe voordelen van het product voor de consument.
De prijs van duurzaam geproduceerde levensmiddelen is (vooralsnog) hoger dan
levensmiddelen uit reguliere productie en het assortiment is (vooralsnog) ook geringer. De
consument zal er dus van overtuigd moeten zijn dat er op het terrein van eigen gezondheid en
verbetering van zijn directe leefomgeving het een en ander te winnen valt, voordat hij bereidt zal
zijn deze hogere prijs te betalen.

����ULVLFR�PDDWVFKDSSLM�HQ�H[SHUWLVH�V\VWHPHQ

³(ON�QLHXZH�GHQNEHHOG�LQ�GH�ZHWHQVFKDS�GRRUORRSW�GULH�IDVHV��(HUVW�]HJJHQ�GH�PHQVHQ�GDW�KHW�QLHW�ZDDU
LV�� YHUYROJHQV� ]HJJHQ� ]H� GDW� KHW� ZDDU� LV�PDDU� QLHW� EHODQJULMN�� WHQVORWWH� ]HJJHQ� ]H� GDW� KHW� ZDDU� LV� pQ
EHODQJULMN��PDDU�QLHW�QLHXZ´�� �0RQWDLJQH�

ULVN�VRFLHW\
Het consumeren van voedsel is in toenemende mate deel geworden van de zogeheten ’risk
society’ (Beck, 1992). Dit gaat niet alleen terug op de wereldwijde, soms nauwelijks nog te
traceren herkomst van grondstoffen en halffabrikaten. Mede door het soms langdurige transport
en opslag kunnen allerlei ongewenste stoffen hun intrede doen in de voedselketen. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. aflatoxinevorming in maïs en aardnoten en de vervuiling met lood van een partij
rijstafval, een grondstof van de veevoederindustrie. Voedselconsumptie wordt meer en meer
onderdeel van de ‘risk society’ waarin we leven door 'food-engineering' (het uiteenleggen en
recombineren van samenstellende elementen) en meer in het algemeen de toepassing van
nieuwe technologische mogelijkheden in de voedselproductie.

De combinatie van globalisering en 'food-engineering' leidt tot exponentiële groei van het aantal
elementen (van welke aard dan ook) dat in ons voedsel kan zitten. Door de schaal van productie
zijn de risico’s daarvan aanzienlijk en niet meer geheel te overzien. Hiermee wordt vooral
gedoeld op synergetische effecten van contaminanten en residuen in het menselijk lichaam, en
amper in kaart te brengen gevaren die zich op pas op langere termijn voor kunnen doen. Ook de
DES affaire van enkele decennia geleden, geeft aan dat zulke gevaren verre van denkbeeldig zijn.
Tot slot wordt verwezen naar de relatief nieuwe discussie over de mogelijke negatieve effecten van
antibiotica-resistentie, die voort kan vloeien uit de toevoeging van antibiotica aan veevoeders.

Hoewel er op het terrein van humane voeding en toxicologie een enorme kennis is
ontwikkeld, is er, daar waar het gaat om� QLHXZH�gevaren, meestal slechts sprake van
reactieve kennis. Tegenover een exponentiële groei van potentiële gevaren staat een
kennis die, in cruciale gevallen, pas achteraf kan wordt gegenereerd en/of gemobiliseerd.

EHZXVWZRUGLQJ�YDQ�ULVLFR¶V�GRRU�µDIIDLUHV¶
Een reeks van ‘affaires’ die te maken heeft met de wijze waarop ons voedsel wordt
geproduceerd, heeft de consument meer alert gemaakt op veiligheid en gezondheid van
voedsel. Deze incidenten kunnen niet als separate voorvallen worden afgedaan, noch kan
worden aangenomen dat soortgelijke voorvallen zich in de toekomst niet meer voor zullen doen.
De globalisering van de voedselproductie heeft de risico’s die samenhangen met de
voedselproductie vergroot, enerzijds omdat het bepalen van de herkomst van voedselproductie
wordt bemoeilijkt en anderzijds door de lange transportlijnen, zowel in afstand en tijd. Evenzo
draagt hieraan bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten en
daarmee samenhangende technologische mogelijkheden bij de voedselproductie, zowel in de
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primaire als verwerkende sfeer. Daarnaast zal het feit dat de consument kritischer en meer alert
is geworden, bijdragen aan het openbaren van nieuwe ‘gevallen’ van praktijken waarover de
consument ernstige twijfels heeft. Dankzij de media is iedereen goed op de hoogte van het feit
dat er potentiële gevaren kunnen kleven aan nieuwe technologische ontwikkelingen en
bestaande technieken. De consument komt in toenemende mate tot de ontdekking dat de
voedselproductie ver afstaat van het wellicht wat overgeromantiseerde beeld, dat men daarvan
heeft. Tot slot is het vertrouwen in de 'expert-systems' die tot nu toe de kwaliteit en veiligheid
schragen, eerder afgenomen dan toegenomen. Bij de bespreking van de zogeheten
risicomaatschappij wordt daarop teruggekomen.

YRHGVHO�DIIDLUHV�LQ�GH�DIJHORSHQ�MDUHQ

In de afgelopen jaren zijn er vele grotere en kleinere incidenten met levensmiddelen geweest. Onderstaand wordt een
resumé gegeven van de grotere incidenten in de laatste twee decennia. De lijst is niet uitputtend bedoeld, noch zijn alle
genoemde affaires van gelijke ernst.

− ROLMIROLH�LQ�6SDQMH��Fraude met afgewerkte motorolie, die in het beging van de jaren ’80 als goedkope olijfolie werd
verkocht aan consumenten in en rond Madrid. Er vielen meer dan 300 doden. Pas kort geleden werden de
rechtszaken tegen de fraudeurs afgesloten.

 
− JO\FRO� LQ� 2RVWHQULMNVH� ZLMQ�� Ter versterking van het alcoholpercentage van de wijn werd door sommige

producenten glycol toegevoegd, gewoonlijk antivries genoemd. Het zorgde ook voor een mooie film in het glas,
zodat de indruk van een goede wijn werd gevestigd. Diverse personen overleden aan de gevolgen van de
consumptie van het product. Alle Oostenrijkse wijn werd uit de handel gehaald.

 
− JDUQDOHQ�� In Utrecht vond een tiental bejaarden de dood als gevolg van het eten van met de Shigella-bacterie

besmette garnalen uit Azië. De verkoop van garnalen viel stil. Er werden strenge inspectiemaatregelen getroffen op
de hygiëne van  het pellen van garnalen, zowel in het buitenland als in Nederland. Het werd gevolgd op het
verbieden van thuispellen, omdat de hygiëne daarvan zeer matig bleef.

 
− JURHLEHYRUGHUDDUV�� Een complex en gevaarlijk probleem, door de ruime schaal waarop door de EU verboden

hormonale stoffen werden toegediend aan dieren (m.n. kalveren en runderen) en de protesten van de Verenigde
Staten, waar het gebruik van sommige hormonen wel is toegestaan in de rundvleesproductie.  In feite is er sprake
geweest van een aantal incidenten waaruit het illegale en overmatige gebruik van deze stoffen is gebleken.
Bijvoorbeeld de ziektegevallen in Spanje na het consumeren van organen van kalveren waarin hoge concentraties
clenbuterol zaten en in Italië het hoge gehalte hormonen in kalfsvlees voor de babyvoeding. In Nederland is het
gebruik van hormonen thans beperkt door een goed systeem van zelfcontrole (SKV). In andere EU-Lidstaten wordt
nog steeds een niet geringe illegale toepassing verondersteld.

 
− GLR[LQH� LQ�PHON�� In 1989 kwam de vervuiling van melk in de Lickebaertpolder bij Rotterdam aan het licht. Deze

werd veroorzaakt door de uitstoot van de AVR. Alle melk en kaas uit een bepaald geografisch gebied werd uit de
handel genomen, gras werd vernietigd, melk uit het gebied mocht niet meer worden aangewend voor consumptie.
De norm voor dioxine in melk werd scherp gesteld, maar de discussie of deze nu scherp genoeg ligt, is nog
gaande, vooral vanwege het gevaar voor baby’s die borstvoeding krijgen.

 
− VDOPRQHOOD� LQ� NLSSHQ�� Vooral Salmonella entiritidis is een virulente ziekteverwekker die bij mensen met

verminderde weerstand grote risico’s met zich mee kan brengen. 30% van onze pluimveestapel is besmet,
waardoor het eten van rauwe kip en eieren wordt ontraden. Goede verhitting vermindert de risico’s sterk, maar legt
veel verantwoordelijkheid bij de consument. Vanwege de grote economische belangen en de angst voor verlies van
concurrentiekracht (hogere kosten) komt de bestrijding nationaal en in EU verband moeizaam van de grond.

 
− 1XWULFLD� EDE\YRHGLQJ�� In dit geval ging het om potjes babyvoeding waarin een te hoog gehalte van het

bestrijdingsmiddel halamiet werd aangetroffen. De potjes voeding waren al verspreid over heel Nederland en
Nutricia moest alles terughalen. De oorzaak lag bij een leverancier van het vlees dat in de potjes wordt verwerkt. Er
werd halamiet, een stof om de slagersinstrumenten mee te ontsmetten, gebruikt om tevens het vlees te
ontsmetten. Door het falen van het  interne controlesysteem van Nutricia  werd dit niet gesignaleerd.

 
− K\JLsQH� ELM� GH� YOHHVSURGXFWLH�� Een rapport van de Nederlandse veterinaire hoofdinspectie veroorzaakte veel

reacties op de Duitse markt. De hygiëne bij de slacht liet veel te wensen over volgens dit rapport. Een en ander
heeft geleid tot een plan van aanpak van het bedrijfsleven en RVV gezamenlijk om deze situatie te verbeteren.

 
− %6(��Deze voor koeien dodelijke ziekte kwam in 1986 aan het licht. Tot nu toe zijn 170.000 gevallen van BSE

geconstateerd. Een bestrijdingsprogramma werd opgezet. Pas veel later (1996) wordt, hoewel hard bewijs
ontbreekt, BSE officieel in verband gebracht met een soortgelijke ziekte bij de mens, ziekte van Creutzfeldt-Jakobs,
als gevolg van het eten van rundvlees van met BSE besmette koeien.  BSE is waarschijnlijk het gevolg van het
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verwerken in het veevoeder van onvoldoende verhitte/behandelde dierlijke eiwitten uit slachtafvallen. In de loop van
de jaren zijn steeds meer en striktere maatregelen genomen om te voorkomen dat mens en in contact komt met
producten van met BSE besmette koeien. De ziekte is nog niet uitgewoed onder runderen, hoewel deskundigen
een vermindering van het aantal ziektegevallen verwachten. Over het verloop van de besmetting van de mens als
gevolg van de consumptie van rundvlees is nog weinig bekend.

Voorlopig zal het duidelijk zijn dat als gevolg van beide trends de grote vraag resteert hoe er met
toenemende risico’s moet worden omgesprongen in situaties waarin de gangbare expert-systems
het vereiste vertrouwen onvoldoende kunnen schragen. Velen zijn van mening dat de overheid
een grote rol dient te hebben bij het garanderen van de veiligheid van voedsel. Vrijwel alle wet-
en regelgeving die daarvoor bestaat is, als gevolg van de vorming van de Interne Markt van de
Europese Unie, op Europees niveau geharmoniseerd. Deze harmonisatie van wetgeving,
ingegeven door de economische vooruitgang die dit met zich mee zou brengen, gaat weliswaar
uit van het bereiken van het hoogste niveau van bescherming (art 100A EG-Verdrag), maar de
raad voegt zich bij degenen die twijfels hebben bij het bereiken van dit niveau van bescherming.

EHRRUGHOLQJV��HQ�WRHODWLQJVSURFHGXUHV
Hoewel er doortimmerde beoordelings- en toelatingsprocedures bestaan voor allerlei middelen
en technologieën, blijven er steeds vragen bestaan en rijzen er nieuwe vragen. De raad wil
ingaan op twee aspecten hiervan, te weten openheid en contra-expertise.

Het ontbreekt de toelatingsprocedures aan RSHQKHLG. Dat bemoeilijkt het in een vroeg stadium
starten van een discussie over de veiligheid van een nieuwe toelating of nieuwe techniek. De
meeste procedures in dit kader vinden plaats op Europees niveau. Ten eerste is er het
algemene verschijnsel dat de kennis over Europese besluitvorming nog altijd tekort schiet. Ten
tweede worden beslissingen over de veiligheid van bepaalde producten en methodes en ten
aanzien van de hygiëne in veel gevallen genomen op ambtelijk niveau door de Europese Unie,
nadat het besluit is voorbereid door de Commissie. Veelal gaat hier weer een voorbereiding door
een wetenschappelijk comité aan vooraf. Pas nadat de ambtelijke comités hebben een besluit
hebben genomen worden de besluiten openbaar. Er zijn geen formele procedures om
belangenorganisaties te horen. Er wordt van uitgegaan dat belangenbehartiging via de nationale
vertegenwoordigers in de comités wordt gedaan. Voorstellen aan de raad van ministers zijn in
het algemeen tijdig beschikbaar, hoewel de termijnen sterk uiteenlopen. Met de instelling van
het nieuwe directoraat voor Consumentenzaken bij de Europese Commissie en het gebruik van
Internet als informatiebron, is de openheid wel toegenomen. Overigens dient te worden
opgemerkt dat in het streven naar meer openheid een balans moet worden gevonden met de
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.
Toch komt de weerstand die er in de samenleving blijkt te heersen tegen een bepaald besluit op
het gebied van voedselveiligheid vaak te laat op tafel. Te laat om een zo open mogelijke
discussie over de veiligheid en de risico’s te kunnen voeren. Dat kan alleen worden bereikt door
de openheid van procedures te vergroten, op nationaal en Europees niveau en steeds zo vroeg
mogelijk een discussie te entameren over veiligheidsaspecten van voedsel. De Europese
Commissie zou bijvoorbeeld systematisch mededeling moeten doen van voornemens tot
wijziging van onderdelen van de regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Dus niet de
voorstellen tot wijziging, maar het stadium daarvoor. Dat geeft de organisaties die contra-
expertise hebben of kunnen mobiliseren, de mogelijkheid tijdig deel te nemen.
Echter, zolang de procedures in de Europese Unie zodanig zijn dat uiteindelijk de Lidstaten
gezamenlijk de besluiten nemen, blijft het noodzakelijk om ook in Nederland zelf de
mogelijkheden te vergroten om partijen erbij te betrekken. Zo zou de wonderlijke situatie kunnen
worden vermeden dat pas nadat een toelatingsbesluit is genomen de maatschappelijke
weerstand hiertegen naar buiten komt en de discussie over de wenselijkheid van de toelating
dan pas start.
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Naast het aspect openheid kan ook de rol van de ZHWHQVFKDSSHOLMNH�FRPLWpV die de Europese
Unie tot zijn beschikking heeft, niet onbesproken blijven. Het feit dat de verschillende
adviescomités geplaatst zijn onder het nieuwe directoraat voor consumentenzaken van de
Europese Commissie is de transparantie ten goede gekomen. Echter, zonder tekort te doen aan
de kwaliteiten van de leden van deze wetenschappelijke comités, lijkt het niet zo te zijn dat in
deze comités plaats is ingeruimd voor contra-expertise, dat wil zeggen wetenschappelijke
inbreng uit een meer kritische hoek. Veel van de leden zijn afkomstig uit overheids- en semi-
overheidsinstanties en universiteiten. Overigens waarborgt dit wel een zekere onafhankelijkheid
van de industrie.

De Europese Commissie zal aan de inbreng van contra-expertise meer aandacht moeten
besteden. De hoogwaardige kennis die bij de beoordeling en toelating van producten en
technologieën wordt ingezet, zou concurrentie moeten krijgen van contra-expertise. Dat zou tot
een betere discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van de veiligheid kunnen leiden.
Omdat deze contra-expertise niet door maatschappelijke organisaties alleen kan worden
opgebracht, ligt er een taak voor de overheid om substantieel bij te dragen aan de opbouw van
deze contra-expertise, net zoals er veel wordt bijgedragen aan de reguliere instituten op het
gebied van voedselveiligheid.

K\JLsQH�LQ�GH�SURGXFWLHNHWHQ
In het voorgaande is vooral ingegaan op toevoegingen aan en bewerkingen van voedsel als
risico voor de veiligheid. Gebleken is dat de consument vooral bevreesd is voor risico’s als
gevolg van menselijk sleutelen aan voedsel en als gevolg van de aanwezigheid van
contaminanten in voedsel (stralingsneerslag, zware metalen, nitraat en dergelijke). Deskundigen
menen dat het gevaar van microbiologische besmettingen, vooral ziekten die overdraagbaar zijn
van dier op mens (zoönoses), veel groter is. Hieronder vallen bv. Salmonella, Campylobacter en
(mogelijk) BSE-besmettingen.

LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ
Niet alleen ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen, maar in zijn algemeenheid
zal een betere informatievoorziening aan de consument noodzakelijk zijn. De consument wordt
daardoor in staat gesteld om op het moment dat hij een bewuste afweging wil maken op basis
van voor hem relevante criteria, dat ook kan doen, omdat de benodigde informatie daartoe
voorhanden is. Bij informatieverstrekking gaat het dan niet alleen om etiketteringsvoorschriften
van de (Europese) overheid. Het bedrijfsleven, de levensmiddelen-producenten en de
supermarktketens kunnen ook een bijdrage leveren. De middelen die ter beschikking staan voor
informatieoverdracht zijn veel breder dan alleen een etiket of een folder.
Een discussie over de hoeveelheid informatie die de consument kan verwerken is hierbij niet op
zijn plaats. De informatiebehoefte van de consument is niet constant, maar in hoge mate
situatief. De consument bepaalt dus zelf welke informatie op een bepaald moment voor hem
nuttig is. Die informatie moet dan ook voorhanden zijn, in welke vorm dan ook.

H[SHUWLVH�V\VWHPHQ
De potentiële risico's die verbonden zijn aan de huidige wijze van voedselproductie en -consumptie
zijn, zoals hiervoor is betoogd, niet onaanzienlijk. Daarnaast is het zo dat het tijdig onderkennen en
ondervangen van deze risico's een enorme kennis én een omvangrijk onderzoeksvermogen
vergen, die vér uitgaan boven de vermogens van individuele (en veelal ook boven dat van
georganiseerde) consumenten. Het benodigde vertrouwen (de noodzakelijke 'trust') wordt dan ook
geleverd door geïnstitutionaliseerde expertise-systemen ('expert-systems'), waarin kennis en
onderzoeksvermogen zijn samengebald.
Kenmerkend evenwel voor onze hedendaagse samenleving is dat de rol van deze expertise-
systemen, en daarmee de waarde van het door hen geschraagde vertrouwen, niet meer boven alle
twijfel is verheven. Expertise-systemen staan niet meer bòven de risico-maatschappij, ze zijn er in
zekere zin zelf deel van geworden. De lijst van voedselschandalen is een indicatie van inadequaat
functioneren. Elke verzekering omtrent veiligheid en/of gezondheid die achteraf wordt gelogenstraft
vormt een element voor wantrouwen.
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De organisatie van de hedendaagse expertise-systemen valt in het hedendaagse voedselproduc-
tiesysteem, in sterke mate samen met de private organisatie van productie, verwerking en dis-
tributie. Bedrijven borgen de veiligheid en kwaliteit van de door hen voortgebrachte producten. De
overheid controleert op haar beurt door middel van haar eigen expertise-systemen het functioneren
van controle en borging op bedrijfsniveau.
Aan dit stelsel kleeft een aantal structurele zwakheden. Private overwegingen met betrekking tot
baten en kosten kunnen een spanningsveld introduceren, zeker als korte termijn-overwegingen
prevaleren boven lange termijn-overwegingen. De private organisatie sluit opportunisme niet ten
principale uit.

EHVWDDQGH�HQ�WRHNRPVWLJH�H[SHUWLVH�V\VWHPHQ
Daar waar de voedselproductieketen bestaat uit een complex, fluïde en veelal wereldomspannend
netwerk van private ondernemingen, ontstaan spanningsvelden en potentiële gevaren die ook met
de zogeheten 'integrale ketenbewaking' (IKB) niet volledig beheersbaar zijn. Temeer niet daar
meetbaarheid (voldoet een grondstof of product aan de gestelde normen?) en tijdigheid (het
onderscheppen van gevaarlijke elementen vóórdat ze de consument bereiken) problemen van
formaat worden bij verdere industrialisatie van de voedselproductie. In hun studie over de risico-
maatschappij spreekt onder andere Szerszynski van een "exhaustion of the very modernist ideas
of technical prediction and control" ( Szerszynski e.a., 1996).
Het is, met andere woorden, niet uitgesloten dat de huidige expertise-systemen bij tijd en wijle
tekort zullen schieten. Het is evenmin uitgesloten dat daar waar problemen optreden, deze
expertise-systemen zullen tenderen naar een 'afweergedrag'. De institutionele configuratie, waarin
expertise en private belangen nauw verstrengeld zijn, werkt dat in de hand.
De expertise-systemen van "de tweede orde" (die van de overheid en van de Europese
Commissie), moeten in beginsel de borging van zorg en vertrouwen binnen de voedselproductieke-
tens controleren. Zij vormen, naar de mening van de raad, weliswaar een goed vertrekpunt voor
het bieden van tegenwicht daar waar dat nodig is, doch dit vertrekpunt is vooralsnog onvoldoende
uitgebouwd. Er wordt, mede als uitvloeisel van het Cassis de Dijon arrest van het Europese Hof
van Justitie, te eenzijdig gemikt op het schragen van een minimumniveau. In de EU is bij de
harmonisatie van wetgeving voor levensmiddelen de meetlat niet hoger gelegd dan die van de
Lidstaten met het laagste beschermingsniveau.

In het Cassis de Dijon arrest uit 1978 is ondermeer vastgesteld dat Lidstaten producten die in de andere
Lidstaten zijn geproduceerd volgens de aldaar geldende wetgeving en daar dus rechtmatig op de markt
mogen worden gebracht, moeten toelaten op hun eigen markt.
Dit arrest heeft de behoefte tot harmonisatie van (levensmiddelen)wetgeving sterk bevorderd. Artikel 100A
EU-Verdrag bepaalt dat bij deze harmonisatie op de gebieden van de volksgezondheid en de
consumentenbescherming moet worden uitgegaan van een hoog beschermingsniveau.

Cassis de Dijon arrest: Rewe-Zentral AG vs. Bundesmonopolverwaltung für Brandtwein, zaak 120/78, Jurisprudentie
Europese Hof van Justitie, 1979, 649

Het huidige stelsel schiet tekort als het gaat om het borgen van hogere kwaliteits- en
veiligheidsniveaus. Voedselkwaliteit is datgene wat de consument als zodanig percipieert en wil
waarderen. Daarmee is tegelijkertijd aangegeven dat voedselkwaliteit bij uitstek een heterogeen
begrip is. Naarmate er sprake is van een verdergaande differentiatie onder consumenten, zullen
er méér, onderling contrasterende kwaliteiten gevraagd en dus geboden moeten worden. Alleen
dat al maakt dat er sprake is van een 'bewegend veld'. Een veld dat door de innoverende kracht
aan de kant van de aanbieders des te groter en diffuser wordt, met een vloed aan producten
waaraan gezondheids- en kwaliteitsclaims worden geassocieerd. Men zou hier met recht de term
'inflatie' toe kunnen passen. Een adequate controle en borging vanuit de expertise-systemen van
de tweede orde is juist hier meer dan geboden. De raad is van mening dat hier ook voor de
afzonderlijke Lidstaten , dus ook Nederland, een eigen verantwoordelijkheid is weggelegd.

WDNHQ�YRRU�GH�RYHUKHLG
De raad ziet hier een tweeledige taak weggelegd voor de overheid. Een 'bewegend veld' van deze
omvang laat zich niet in generieke regels vatten. De rol van de overheid is te karakteriseren als
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‘het garanderen van zorg en vertrouwen’. Dat houdt in dat zij zorgt voor een aantal algemene
randvoorwaarden zoals kwaliteitsvoorschriften, openheid, keuzevrijheid en
beroepsmogelijkheden. Veel zal zij echter moeten overlaten aan bedrijfsleven en consument.
Wel zal zij de controles moeten controleren en het naleven van voorschriften moeten
handhaven. Dit geheel van randvoorwaarden zal op een niveau moeten worden gebracht dat het
als geheel resulteert in een hogere bescherming dan op dit moment wordt bereikt, zoals
hiervoor reeds is aangegeven. De basiskwaliteit moet omhoog.

HLJHQ�NZDOLWHLWVVWDQGDDUGHQ�RQWZLNNHOHQ
Naast deze basiskwaliteit van voedsel, waarmee al een basisniveau aan vertrouwen moet worden
geschraagd (dit is het niveau dat in toenemende mate op EU niveau wordt bepaald) moet echter
een tweede spoor worden ontwikkeld. Naar de mening van de raad dient de Nederlandse overheid
enkele kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en te schragen. Zo kan men denken aan één
standaard voor kwalitatief hoogwaardige regionale producten, een ander voor producten die aan
de allerhoogste eisen van kwaliteit, zuiverheid, gezondheid, versheid en smaak beantwoorden en
wellicht een derde, nader te specificeren categorie. Deze standaarden zullen de benaming 'Pure
Dutch' mogen dragen. Deze producten onderscheiden zich ook door een hogere toegevoegde
waarde en prijs. Via dezelfde standaarden kan ook de vereiste zorg naar niveaus worden getild die
uitdrukkelijk uitgaan boven het huidige landbouwmilieubeleid.
Met deze aanpak wordt een institutionele differentiatie in de markt doorgevoerd, die het beginsel
van vrije marktwerking onverlet laat, maar wel duidelijk ruimte schept voor kwalitatief hoogwaardige
vormen van landbouwproductie, voedselverwerking en -distributie. De inzet van de overheid om
een dergelijk stelsel te creëren is onontbeerlijk. Naar de mening van de raad ligt hier, ook met het
oog op de toekomst, een dwingende en urgente opgave.
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� LQYORHG�YDQ�LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ�RS�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ

��� GH�PRQGLDOH�YRHGVHOYRRU]LHQLQJ

De Nederlandse voedselproductie vindt niet in een vacuüm plaats, zeker niet. De internationale
vervlechting van de gehele Nederlandse agri-business is groot. Bij de beschrijving van
toekomstige ontwikkelingen van de voedselproductie in Nederland kan de internationale invloed
dus niet over het hoofd worden gezien. In relatie tot de in hoofdstuk 3 geschetste druk op zorg
en vertrouwen kan het volgende worden opgemerkt.

YUDDJ�HQ�DDQERG�YRHGVHOSURGXFWHQ
Wat betreft projecties over de toekomstige wereldvoedselvoorziening zijn studies van de FAO,
IFPRI en Wereldbank voorzichtig optimistisch over het vooruitzicht dat onder een aantal
voorwaarden de toekomstige wereldbevolking van voldoende voedsel zal kunnen worden
voorzien. Er bestaat een stroming die een negatiever beeld schetst van de toekomstige
wereldvoedselvoorziening, met het World Watch Institute als belangrijkste vertegenwoordiger.
De verschillen zijn te verklaren uit de projecties wat betreft de ontwikkeling van vraag naar
voedsel, die bij FAO en IFPRI bescheidener wordt ingeschat en de mogelijkheden om op
duurzame wijze de voedselproductie, met name graan, verder uit te breiden. De groei van de
wereldbevolking zal naar verwachting in een minder hoog tempo dan in het nabije verleden
doorgaan, waarbij wordt uitgegaan van een groei tot ongeveer 9,4 miljard mensen in 2050. Er
zijn thans 5,8 miljard mensen (UN 1996 Population Assessment, medium variant). Deze groei
zal geografisch gezien sterk verschillen.

$IULND
De bevolkingsgroei zal het sterkst zijn in Afrika, gezien de jonge leeftijdsstructuur en de slechts
langzaam verlopende geboortedaling. Voor dit continent zijn de verwachtingen omtrent
verbetering van de voedselsituatie dan ook het meest somber. In Noord Afrika zijn de
mogelijkheden om de landbouwgrond uit te breiden beperkt. De waterschaarste zal er
toenemen, de bevolking zal er groeien. Ook de urbanisatiegraad zal er stijgen, hetgeen extra
eisen stelt aan de landbouw. Ten zuiden van de Sahara zijn het vooral de grote armoede en de
politieke instabiliteit die de beschikbaarheid van voldoende voedsel in de weg staan. Want
landbouwtechnisch gezien beschikt Afrika over voldoende hulpbronnen, maar de investeringen
om de noodzakelijke stijging van de productiviteit te behalen, zullen drastisch omhoog moeten.
Daarvoor is politieke wil en stabiliteit, alsmede internationale steun noodzakelijk. De conclusies
en actiepunten van de Wereldvoedseltop van december 1996 gelden nog volop.

$]Ls
In Azië ligt de situatie anders in die zin dat daar de beschikbare hoeveelheid cultuurgrond veel
beperkter is dan in Afrika. Daar is de uitdaging om een verder toenemende bevolking te voeden
op een landbouwareaal dat nauwelijks zal toenemen. Dat geldt overigens ook voor het Midden
Oosten. Een verder complicerende factor in Azië is de stijgende welvaart, die leidt tot
veranderingen in het dieet. Deze trend kan nu al worden waargenomen, behalve in Zuid Azië
(India, Bangladesh, Pakistan). Daar is de problematiek te vergelijken met die van Afrika. Het lijkt
een ijzeren wet dat met stijgende inkomens het dieet wijzigt naar duurdere calorieën en eiwitten.
In Azië zal de overstap van plantaardige eiwitten (vooral rijst) naar granen en dierlijke eiwitten
doorzetten. Dit leidt tot een grote toename van de vraag naar voedergranen. Bijkomstig
verschijnsel is dat ook het plantaardige deel van het dieet wijzigt, naar producten die beter
passen bij granen en vlees. Dit wordt nog versterkt door de snelle urbanisatie van de bevolking.
Het blijkt echter moeilijk om de kwantitatieve gevolgen van deze veranderingen aan te geven. In
de studies van FAO en IFPRI wordt er dan ook vanuit gegaan dat in ontwikkelingslanden de
groei van de veestapels zal aanhouden. Overigens blijft in die landen het consumptieniveau van
dierlijke producten ver onder het niveau van ontwikkelde landen.
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2RVW�(XURSD
De ontwikkeling van de landbouwproductie in Oost-Europa zal voorlopig nog met onzekerheden
omgeven zijn. Nu, bijna 10 jaar na de politieke omwentelingen en nadat een begin is gemaakt
met  de afbraak van de oude productiestructuren, lijken de veranderingen zich minder snel te
voltrekken dan in eerste instantie werd verwacht. De algehele economische situatie in de
betreffende landen en het moeizaam op gang komen van een ondernemende boerenstand zijn
hier debet aan. Het ontbreekt de overheden aan mogelijkheden om goedkope kredieten ter
beschikking te stellen en commercieel krediet is erg duur. De risico’s voor de boeren worden
daarmee erg groot, in het licht van grote onzekerheden over oogstopbrengst en prijs.
De productiepotentie die deze grote regio in principe heeft, zal pas benut kunnen worden als de
noodzakelijke veranderingen op onder andere het gebied van eigendom, infrastructuur op het
platteland, onderwijs en kredietverlening worden doorgevoerd. Hoe snel dat zal gaan is heel
moeilijk te voorspellen. Het mogelijke EU-lidmaatschap van voorlopig een aantal landen van
Oost Europa kan de transformatie wel versnellen.
Vooralsnog is deze regio een netto-importeur van voedingsmiddelen. De marktsuccessen van
Nederland spreken voor zich: bloemen, groente en fruit, vlees. Overigens is het opmerkelijk dat
Nederland zich juist op deze exportmarkt heeft gestort: het is niet direct een markt waar de
producten met de hoogste toegevoegde waarde kunnen worden afgezet.

GH�LQYRHUEHKRHIWH�YDQ�RQWZLNNHOLQJVODQGHQ
Wat betekent bovenstaande voor de invoerbehoefte van ontwikkelingslanden? Deze vraag richt
zich vooral op de behoefte aan (voeder)granen. Hoewel de ontwikkelingslanden er in zullen
slagen hun eigen productie te verhogen, ook per hoofd van de groeiende bevolking (behalve in
Afrika), zal deze groei niet voldoende zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. Als gevolg
hiervan neemt de invoerbehoefte van deze landen toe. Verwacht wordt een verdubbeling van de
invoerbehoefte tussen nu en 2020 van 100 miljoen ton naar 220 miljoen ton in 2020. Om
hieraan te kunnen beantwoorden is een functionerend wereldhandelssysteem noodzakelijk. De
handel in landbouwproducten zal steeds belangrijker worden om vraag en aanbod tussen
landen met voedseltekorten resp. voedseloverschotten in evenwicht te brengen. Met name
Noord Amerika, West Europa, Oceanië en in toenemende mate de voormalige Sovjet Unie
zullen in die behoefte moeten voorzien.  Verwacht wordt dat deze regio’s dat ook kunnen, gezien
hun productie-capaciteit, verwachte bevolkingsontwikkeling en consumptieniveau.
Dit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een stijging van de totale export van graan in de wereld,
omdat verwacht wordt dat de landen van de voormalige Sovjet Unie, die nu netto importeur zijn,
op den duur een  exportpositie zullen krijgen. De termijn waarop dat kan gebeuren is echter nog
met veel onzekerheden omgeven. Uit de verwachte ontwikkelingen wordt wel duidelijk dat er
verschuivingen zullen optreden in de graanstromen over de wereld.

YHUKRJLQJ�YDQ�SURGXFWLYLWHLW�QRGLJ
De voedselvoorziening in Azië, Afrika en Latijns Amerika zal echter veel meer afhankelijk zijn
van het verhogen van de eigen voedselproductie dan van invoer. Zoals hierboven al is
aangegeven is dit het meest pregnant in Azië, maar het geldt ook voor Afrika en Latijns Amerika,
vooral als gekeken wordt naar de gronden die daar nu in gebruik zijn als landbouwgrond. Deze
gronden zijn deels eigenlijk niet geschikt voor landbouw, hetgeen uit ecologisch oogpunt zeer
schadelijk is. Een meer duurzame landbouw zal moeten plaatsvinden op gronden die daar goed
geschikt voor zijn. Om tot grotere opbrengsten op die arealen te komen zal een verdere
verhoging van de productiviteit noodzakelijk zijn. Deze productiviteitsverhoging kan voor een
deel verkregen worden door betere verspreiding en toepassing van reeds bestaande
technieken. Onderzoek naar de verbetering van de productiviteit zal echter noodzakelijk blijven,
mede om technologieen te ontwikkelen die toepasbaar zijn in de verschillende ecologische
regio’s in de wereld. Er zal gezocht moeten worden naar meer toepassingen die duurzame
landbouw onder verschillende omstandigheden mogelijk moeten maken. In de genoemde visies
van FAO, IFRPI en WWI worden dezelfde factoren genoemd die ook volgens de raad de
meeste aandacht behoeven: investeringen in de landbouw, geboorteregulering, waterbeheer.
Het IFPRI benadrukt dat er geen rekening is gehouden met een snelle groei van de productie
van biologische producten. Dat zou volgens deze studie kunnen leiden tot een lagere
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voedselproductie, hoewel dat op termijn kan worden bijgebogen door meer gericht
wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd verwacht het IFPRI echter dat de groei van de
biologische sector zal dalen, omdat biologisch voedsel door de hogere prijs geen groot aandeel
in de totale voedselconsumptie in het Westen zal krijgen. Ook wordt gewaarschuwd voor de
gevaren die verbonden zijn aan het aan banden leggen van de ontwikkeling van nieuwe
productietechnieken voor het mogelijk maken van voldoende groei van de voedselproductie in
ontwikkelingslanden.

Hoewel enige terughoudendheid op zijn plaats is in het aangeven van positieve en negatieve
causale verbanden tussen ontwikkelingshulp en economische ontwikkeling in de derde wereld, lijkt
het er op dat de ’export’ van het Noordwest Europese landbouwontwikkelingsmodel naar Derde
Wereld-landen vooralsnog niet de beoogde en zo noodzakelijke toename van de werkgelegenheid
en de daarmee samenhangende inkomensgroei heeft gebracht.

GH�URO�YDQ�GH�1HGHUODQGVH�ODQGERXZ�LQ�GH�ZHUHOGYRHGVHOYRRU]LHQLQJ
Het ligt niet voor de hand dat Nederland een substantiële bijdrage levert aan de
voedselvoorziening voor die gebieden in de wereld waar de vraag naar voedsel het grootste is.
Thans niet en in de toekomst niet. De ontwikkeling van een duurzame landbouw zowel in
Nederland als in de betreffende gebieden dient voorop te staan.  Indirect worden wel bijdragen
geleverd:
Ten eerste kan, door te kiezen voor afbouw van de bescherming van de landbouw en voor een
liberaal handelsbeleid, de beschikbaarheid van voedsel voor landen die dat nodig hebben
verbeteren, waarbij de voedselimporterende, minst ontwikkelde landen extra aandacht
verdienen.
Ten tweede is een rol weggelegd voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dat staat
hoog aangeschreven en zal een belangrijke rol moeten blijven spelen in het zoeken naar
mogelijkheden om de landbouwproductie in de wereld op een duurzame wijze te verhogen. In
het verlengde van wat in paragraaf 3.1 is gesteld over genetische manipulatie zou de ook in dit
verband de nadruk veel meer moeten liggen op productiviteitsverbetering door betere
verspreiding van kennis en technieken en de overige veredelingstechnieken.

����LQWHUQDWLRQDOH�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�KHW�ODQGERXZEHOHLG

Wereldwijd gezien is al vijftien jaar de trend waarneembaar dat het principe van het
landbouwbeleid zich wijzigt van een algemeen markt- en prijzenbeleid naar systemen waarbij
overheden de inkomens in de landbouw (al dan niet als compensatie) ondersteunen middels
inkomenstoeslagen of naar situaties waarbij weinig tot geen overheidssteun meer wordt
verleend.
Deze trend valt enerzijds te verklaren uit nationaal politieke, budgettaire overwegingen en
anderzijds uit handelspolitieke en economische overwegingen: door het protectionistische
landbouwbeleid bleven markten gesloten en werden wereldmarkten verstoord. De GATT-
Uruguay-ronde, de wijzigingen in het Europese Landbouwbeleid (MacSharry hervormingen,
Agenda 2000) en dat van de Verenigde Staten (FAIR ACT) en ook Mexico en andere Latijns
Amerikaanse staten, weerspiegelen deze trend, die naar verwachting van blijvende aard zal zijn.
De snelheid waarmee het liberaliseringsproces zal voortgaan is echter ongewis. Met name de
politieke factor - hoe ver durven/kunnen politici gaan - is hierin belangrijk èn onvoorspelbaar.
Binnenlandse ontwikkelingen spelen daarbij een rol. De volgende WTO-ronde van
landbouwonderhandelingen zal in 2000 beginnen, zo is al in de Uruguay-ronde vastgelegd. De
globale doelstelling van deze ronde, verdere liberalisering, is toen reeds vastgesteld. Maar hoe
groot die stappen zullen zijn weet niemand, want daarin zijn de posities van de grote spelers nog
te open. Dit geldt ook voor de EU. Uiteindelijk zal de politieke speelruimte bepalen hoe ver de
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en daarmee de inzet in de WTO, zal
kunnen gaan.
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Aangezien de markten in landbouwproducten zich, net als bij andere goederen en diensten,
hebben ontwikkeld tot wereldwijde markten, is het noodzakelijk dat afspraken over het
functioneren van deze markten op mondiaal niveau worden gemaakt. Dat deze afspraken
worden gemaakt in het kader van een organisatie die toeziet op de wereldhandel (WTO), valt te
verklaren uit het feit dat de handel in goederen en diensten in feite de economische relaties
tussen landen betreft. Gezien de grondslagen en de doelen van de WTO, alsmede de
instrumenten die daarvoor gehanteerd worden, moet uitgegaan worden van een verdere
liberalisering van de wereldhandel, inclusief die in landbouwproducten. Dit mondiale kader vormt
een belangrijke randvoorwaarde voor het vaststellen van landbouwbeleid op nationaal en EU-
niveau.

��� HIIHFWHQ�YDQ�OLEHUDOLVHULQJ

De raad constateert dat het proces van globalisering en liberalisering nog onvoldoende gepaard
gaat met begeleidende maatregelen en randvoorwaarden op het gebied van natuur, milieu,
gezondheid en dierenwelzijn. Dat is één van de redenen waarom men vaak met argwaan naar
het proces van globalisering kijkt: grenzen gaan open, waardoor staten worden geconfronteerd
met de resultaten van productiemethoden en -processen in landen waar daar anders over wordt
gedacht. Dit is niet alleen een bedreiging voor beleidsterreinen waar een staat tot nu toe redelijk
autonoom kon optreden, maar is ook een bedreiging voor het wereldhandelssysteem zelf. Als er
zich teveel situaties voordoen waarbij landen door dat systeem zich te zeer beperkt voelen in
hun eigen handelen, dan verliest het wereldhandelssysteem aan legitimiteit.

OLEHUDOLVHULQJ�HQ�KHW�EHHOG�YDQ�HHQ�OHHJORSHQG�VWXZPHHU
De werking van het wereldhandelssysteem kan worden vergeleken met een leeglopend
stuwmeer: naarmate de invoertarieven en -quota worden verlaagd (het waterniveau), komen
allerlei andere obstakels boven water. Dat zijn de beleidsterreinen die veel dieper zijn ingebed in
de economische structuur van een land en die - als de klassieke handelsbarrières verdwijnen -
als handelsbarrières worden ervaren: de aanbestedingspolitiek van een land, het
mededingingsbeleid, het investeringsbeleid, het milieubeleid en het beleid ten aanzien van de
bescherming van de volksgezondheid.
Binnen de Europese Unie valt dezelfde beweging te constateren: na begonnen te zijn met de
afbraak van invoertarieven en andere kwantitatieve handelsbelemmeringen, komt men, via het
langzaam op elkaar afstemmen van allerlei beleidsterreinen, uiteindelijk tot een gezamenlijke
munt. De Europese Unie biedt een kader om op al deze terreinen tot samenwerking en
afstemming te komen en dat ook te doen los van alleen de economische of handelstechnische
noodzaak daartoe. Op mondiaal bestaat zo’n kader echter niet: wel is er een sterke organisatie
voor de wereldhandel en er zijn internationale milieu-organisaties en -overeenkomsten, vaak
gericht op één bepaald milieu-item. Op het gebied van de gezondheid van mens, plant en dier is
het internationale kader beter ontwikkeld, met de Codex Alimentarius, IPPC en OIE.

:72�EHSDOLQJHQ�HQ�KXQ�EHSHUNLQJHQ
Het wereldhandelssysteem, zoals dat vorm heeft gekregen in het verdrag tot oprichting van de
World Trade Organization, kent enige bepalingen die betrekking hebben op de autonomie van
landen wat betreft het voeren van een eigen beleid op het gebied van de bescherming van het
milieu en de gezondheid van mens, plant en dier. Een apart onderdeel van het verdrag is gewijd
aan deze materie, de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire belemmeringen. Doel van
deze deelovereenkomst is om handelsbelemmerende maatregelen die leden van de WTO
nemen ter bescherming van de gezondheid van mens, plant en dier, te baseren op objectieve en
wetenschappelijke bewijzen. Deze objectivering van argumenten om bepaalde
handelsbelemmeringen te rechtvaardigen beperkt de mogelijkheden om willekeurig dergelijke
belemmeringen op te werpen. Maar tegelijkertijd constateert de raad dat de wetenschappelijke
onderbouwing van vermeende onveiligheid niet altijd sluitend te geven zal zijn.

KHW�IXQGDPHQWHOH�SXQW��REVWDNHOV�GLH�PHW�RSHQ�JUHQ]HQ�QLHW�ZRUGHQ�ZHJJHQRPHQ
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Er is nu een fundamenteel punt met betrekking tot de liberalisering van de wereldhandel vast te
stellen. De ontwikkeling van de internationale handel laat ons kennismaken met producten en
productiewijzen uit samenlevingen met geheel andere achtergronden en met stelsels van
wetgeving waarop die productie is gebaseerd die de uitkomst zijn van de sociale en politieke
afwegingen die in die landen zijn gemaakt. Dat confronteert ons dus met landen die een andere
afweging maken over milieu, over dierenwelzijn, over ethische aspecten van landbouwproductie.
Het internationale handelssysteem heeft die verschillen aan het licht gebracht, en kan thans hier
de ogen niet voor sluiten. De theorie van de vrijhandel leidt vrijwel automatisch tot het streven
naar harmonisatie van nationale regels, naar gelijke regels en kansen voor alle deelnemers: een
‘level playing field’. De activiteiten van de WTO zijn onder andere hierop gericht. Zie ook het
harmonisatieproces dat al jaren gaande is in de Europese Unie.

Maar de mondiale samenleving zal te divers blijken te zijn om een situatie van volledige
gelijkschakeling te bereiken. Derhalve zullen de WTO en andere organisaties die hiermee in
verband staan, moeten trachten deze cultuurverschillen te overbruggen. Niet door ze weg te
poetsen, maar door voorzieningen te treffen die naast gelijkschakeling ruimte laten voor
diversiteit van inzichten en beleidskeuzes. Ook als dat een beperking inhoudt van de
handelsmogelijkheden. Om een voorbeeld te geven: op basis van religie beperken sommige
landen de eigen productie en de invoer van bepaalde producten, zoals alcohol en varkensvlees.
Deze beperkingen worden in het kader van de WTO nooit bestreden. Het is dus niet zo dat de
WTO-leden geen enkele beperking van de handel om ‘vage’ redenen accepteren. Dan rijst de
vraag waarom beperkingen die voortkomen uit de systematiek van een religie wel worden
aanvaard, terwijl beperkingen die voortkomen uit een systeem van parlementaire democratische
besluitvorming niet zouden kunnen worden aanvaard?

De uitgangspunten voor de WTO zijn al vijftig jaar geleden gelegd. Deze organisatie zal er voor
moeten waken dat een te krampachtig vasthouden aan het huidige systeem van handelsregels
er toe kan leiden, dat de acceptatiegraad van de leden zal dalen. Dit zal gebeuren indien de
handelsregels te vaak botsen met de collectieve normen en waarden die in de verschillende
lidstaten bestaan.

Ook de OECD Ministers signaleerden in april 1998 de dreiging van een dalende acceptatiegraad van het
huidige systeem van handelsregels en besteedden er in hun conclusies als volgt aandacht aan:
³ZH�PXVW�ILQG�D�EHWWHU�ZD\�WR�DQVZHU�WKH�JURZLQJ�FRQFHUQV�DQG�DQ[LHWLHV�RI�RUGLQDU\�SHRSOH�DERXW�WUDGH�
:LWKRXW�TXHVWLRQ��WKH�LQWHUQDWLRQDO�WUDGLQJ�V\VWHP�PXVW�FRQWLQXH�WR�UHIOHFW�WKH�YDOXHV�RI��DQG�WKXV�ZLQ�WKH
VXSSRUW�RI�FLWL]HQV��DV�LW�HYROYHV�WR�ILW�WKH�HFRQRPLF�ZRUOG�RI�WKH���VW�FHQWXU\´�

��� GH�RYHUOHYLQJVNDQVHQ�YDQ�GH�ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG

YHUWURXZHQ�HQ�]RUJ�DOV�³QRQ�LPSRUWDEOH´
Vertrouwen en zorg representeren gelokaliseerde constellaties. Zorg wordt in het Nederland van nu
anders beleefd, ingevuld en gepraktizeerd dan in Peru en Australië. De maatschappelijke
tegenspraken waarbinnen de ontwikkeling van zorg wordt beslecht, zijn ook steeds andere.
Hetzelfde geldt voor vertrouwen. De 'global chicken' mag dan een integraal element zijn van de
Amerikaanse levensstijl, in grote delen van Europa zal dat niet het geval zijn. En de rijst etende
families in Bissau kennen andere prioriteiten dan de Italiaanse familie die zich wil verlustigen aan
een goede risotto. Hetzelfde geldt ook voor de tijdsdimensie: Er zijn perioden geweest waarin
rattenvlees gewild voedsel was in Londen. Op de huidige beleving hiervan hoeven we niet in te
gaan.

Zorg en vertrouwen reflecteren derhalve tijd en plaats gebonden verhoudingen, praktijken,
waarden en normen. Alleen dat al impliceert dat de stelsels en mechanismen waarmee zorg en
vertrouwen moeten worden geborgd nauwelijks globaal of internationaal van aard kunnen zijn. Ze
behoeven een nationale en/of regionale dimensie. Zorg en vertrouwen kunnen, zogezegd, niet
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worden geïmporteerd (non-importable), evenmin als dat het geval is met landschappen,
natuurwaarden en toegankelijkheid. Zorg en vertrouwen veronderstellen controleerbaarheid,
zichtbaarheid, inzichtelijkheid en ook betrouwbare communicatie. Zij veronderstellen tevens een
nauwe correspondentie met tijd en plaats gebonden  referentiekaders, waarden en normen.

KHW�VWUDWHJLVFKH�EHODQJ�YDQ�KHW�EHKRXG�YDQ�ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG
De eerder geschetste internationale ontwikkelingen (liberalisering van landbouwbeleid,
toenemende wereldhandel in voedselproducten, concentratie in de voedingsmiddelenindustrie),
sluiten niet uit dat op een gegeven moment de vraag zal rijzen of het eigenlijk nog wel nodig is om
in Nederland een aanzienlijk deel van de beschikbare groene ruimte te blijven reserveren voor de
primaire landbouwproductie. In combinatie met binnenlandse ontwikkelingen zal dit vroeg of laat tot
een heet hangijzer worden. Bij deze binnenlandse ontwikkelingen kan men denken aan de
groeiende kloof tussen agrarische grondwaarde en de grondprijs die verbonden is met andere
bestemmingen. Ook kan in worden gewezen op de sterk groeiende claims vanuit andere sectoren,
de dalende maatschappelijke acceptatie van althans de sterk geïndustrialiseerde vormen van
landbouwproductie en de strikte milieuvoorwaarden waaronder de landbouwproductie dient plaats
te vinden.

De raad wijst erop dat de betekenis van de Nederlandse land- en tuinbouw zich niet uitsluitend laat
vatten in de voortbrenging van grondstoffen, dat wil zeggen 'commodities' als melk, aardappelen
en vlees. De Nederlandse land- en tuinbouw brengt ook een aantal 'non-importables', niet te
importeren goederen en diensten, voort, zoals hieronder weergegeven:

QRQ�LPSRUWDEOHV�GLH�GH�1HGHUODQGVH�ODQG��HQ�WXLQERXZ�YRRUWEUHQJW
• de instandhouding en verdere ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden
• de aanzienlijke werkgelegenheid (± 225.000 arbeidsplaatsen in de primaire sector en ±

250.000 in de dienstverlening en verwerking)
• de vaak belangrijke bijdrage aan regionale economieën en de leefbaarheid van het

platteland
• de koppeling tussen de praktijk van de landbouw industrie en het Kennis Centrum

Wageningen in de toekomst. Een sector die werkt aan vernieuwing, verduurzaming van
de voedselproductie behoeft nieuwe kennis op velerlei gebied. De praktijk lokt
kennisvraag uit. Andersom behoeft de ontwikkeling van nieuwe kennis een nabij
praktijklaboratorium. Tot slot gaat het hierbij om de controleerbaarheid van de
voedselproductie.

FRQWUROHHUEDDUKHLG�DOV�QRQ�LPSRUWDEOH
In het algemeen kan worden gesteld dat - althans voor een deel van de landbouw, en dan vooral
de grondgebonden landbouw - de 'zorg' functie zich zal uitbreiden in de komende decennia. Dat zal
bijvoorbeeld het geval zijn wat betreft de aandacht voor waterconservering, -opslag en -productie
en wat betreft de bijdrage aan de energievoorziening en aan de afvalverwerking.
De rol van de Nederlandse landbouw ten aanzien van de controleerbaarheid van de
voedselproductie dient in deze context te worden bezien. Er is een nauwe relatie tussen het op
overtuigende wijze kunnen bieden van zorg en vertrouwen en de controleerbaarheid van
voedselproductie, waarbij korte, overzichtelijke en transparante relaties tussen productie en
consumptie centraal staan.

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is gesteld staan zorg en vertrouwen in de voedselproductie onder druk.
In de risico-maatschappij waarin we leven, neemt de behoefte aan controleerbaarheid van de
voedselproductie toe. Dat  impliceert niet alleen een verantwoordelijkheid voor de overheid, het
houdt bovenal in dat de Nederlandse land- en tuinbouw beschouwd moeten worden als een
waarde die vérder reikt, véél verder, dan het (wellicht tijdelijke) verschil in directe kostprijzen tussen
Nederland en productiegebieden elders.
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De Nederlandse land- en tuinbouw kan de kwaliteit, de gezondheid en de daarmee samen-
hangende controleerbaarheid bieden die met het oog op de voedselproductie in de 21ste eeuw zo-
zeer noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend is dit echter niet: er is wel degelijk een inspanning, zo niet
een transformatie van het Nederlandse voedselproductiesysteem, noodzakelijk om de
geïmpliceerde 'licence to produce' ook daadwerkelijk te verwerven. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat de bedoelde transformatie (gericht op het verkrijgen van kwaliteit en
controleerbaarheid) ook met het oog op de toekomstige exportmogelijkheden van doorslaggevend
belang zal zijn.

UH�UHJLRQDOLVDWLH
Een zekere regionalisatie van productie en consumptie zal zich, zeker daar waar het gaat om
kwaliteit, dat wil zeggen het bieden van zorg en vertrouwen, ongetwijfeld voltrekken in de
voedselmarkten van de 21ste eeuw. Het lijkt verstandig dat de Nederlandse land- en tuinbouw en
vooral ook de Nederlandse agro-industrie daarbij thans het voortouw nemen, ook al impliceert dit
dat men voorbij de korte termijn overwegingen moet stappen die de competitieve verhoudingen
van nu vooralsnog regeren. Re-regionalisatie houdt eveneens in dat de grondgebondenheid van de
Nederlandse land- en tuinbouw weer zoveel als dat maar mogelijk is, wordt hersteld.

QDDU�HHQ�QLHXZH�JURQGJHERQGHQKHLG
Het begrip grondgebondenheid vraagt om een nieuwe definiëring: van een nauw
agronomische term naar een veel breder begrip waarin de land- en tuinbouw wordt
bedreven in een zodanige fysieke en maatschappelijke omgeving dat sprake is van optimale
afstemming op de plaatsgebonden mogelijkheden en beperkingen en de geldende
maatschappelijke behoeften en verlangens.

Juist in het verband van de voedselproductie op lange termijn blijkt dit relevant: het tegendeel van
grondgebondenheid immers houdt in dat er een structurele afhankelijkheid is van elementen van
elders en ver weg; elementen die alleen al om die reden minder goed controleerbaar zijn.

De wenselijkheid staat buiten kijf, maar is het ook dóenlijk om een gere-regionaliseerd systeem
voor voedselproductie, -verwerking en -consumptie in stand te houden in een snel globaliserende
wereld? Is het mogelijk (een belangrijk deel van) de primaire productie in Nederland te handhaven?
Is dit niet een utopie in een Europa waarin de opbrengstprijzen voor de primaire landbouwpro-
ducten neerwaarts tenderen en waarin met name de agro-industrie in toenemende mate elders
zoekt naar goedkopere equivalenten?

In dit verband wil de raad op twee strategische overwegingen wijzen.
In de eerste plaats zal de verdere ontwikkeling van de multifunctionele aard van het primaire land-
en tuinbouwbedrijf additionele inkomsten opleveren. Zo kunnen óók land- en tuinbouwbedrijven
landschappelijk worden ingepast, en daarnaast een aanzienlijke rol kunnen spelen bij het
waterbeheer, bij het efficiënt omspringen met energie, onder meer door warmte kracht koppeling
en CO2- gebruik. Ook kunnen zij hun nu nog vrij sporadische 'multifunctionele' karakter vergroten
door de verdere productverwerking, bundeling van assortiment, verpakking, etcetera ter hand te
nemen. Dit compenseert niet alleen de dalende opbrengsten van het primaire product, maar kan
tevens tot een competitief voordeel bij uitstek kunnen worden omgebouwd (Saccomandi, 1998;
Van der Ploeg et. al., 1997).
In de tweede plaats vraagt het schragen van zorg en vertrouwen om de inzet van menselijk
kapitaal, om een bij uitstek kennis-intensieve productie. Hiervoor heeft juist Nederland een goede
uitgangspositie vanwege het hoge opleidingsniveau en de aanwezige expertise. De aldus
voortgebrachte producten kunnen een aanzienlijke meerwaarde realiseren in de markten van de
toekomst, mits de daartoe noodzakelijke arrangementen op tijd worden gecreëerd. De
herkenbaarheid van gecontroleerde producten - producten die zorg en vertrouwen incorporeren - is
daarbij cruciaal.

UXLPWHOLMNH�LPSOLFDWLHV�YRRU�GH�ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG
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Een toename van de grondgebondenheid, waarbij dit begrip breed wordt gedefinieerd (zie boven),
acht de raad van groot belang voor het versterken van de zorg en het vertrouwen in de
voedselproductie in Nederland. In het onderstaande zal in algemene zin worden ingegaan op de
implicaties voor het ruimtegebruik van de land- en tuinbouw.
Los van de ruimtelijke indeling zal blijken dat het toekomstige boerenbedrijf in Nederland nog veel
meer divers in zijn doelstellingen en stijlen zal zijn dan tot nu toe. Deze diversificatie heeft de raad
al geschetst in zijn advies ‘Tien voor de toekomst’. Daarin worden meerdere ontwikkelingssporen
voor de landbouw onderscheiden: ten eerste schaalvergroting van de grondgeboden landbouw
(waarvan de mogelijkheden beperkt worden geacht), ten tweede intensivering van kennis en
kapitaal in niet-grondgeboden productiebedrijven en ten derde de ontwikkeling in een
multifunctionele richting gericht op kleinschaligheid en deeltijd-boeren. Overigens zullen alle sporen
ecologisch duurzaam dienen te zijn. Waar in het verleden voor de gehele land- en tuinbouw de
nadruk steeds lag bij vergroten van de productie, opvoeren van de efficiency en verlaging van de
kosten, zullen andere manieren worden gezocht om het bedrijf, in welke gedaante dan ook, voort
te zetten. De agrariër wordt plattelandsondernemer.

RQWZLNNHOLQJ�ODQJV�YHUVFKLOOHQGH�VSRUHQ
Als we de geschetste ontwikkelingssporen koppelen aan de mogelijkheden voor grondgebruik in
Nederland, ligt het voor de hand te concluderen dat het landbouwbedrijf op een verbrede basis en
andere bedrijfsvormen vooral zullen opduiken in die gebieden waar de gangbare landbouw onder
druk staat. In de gebieden waar de gangbare landbouw de weg naar zo mogelijk verdere
schaalvergroting en specialisatie zal opgaan, wordt het bestaande stramien gevolgd. De kansen
voor verder ontwikkeling van de sporen zijn niet gelijk en dus zal ook de inspanning tot het
bevorderen daarvan dienen te verschillen. Beleidsmatig gezien liggen de grootste uitdagingen juist
in die gebieden waar de veranderingen het grootst zullen zijn. De reconstructie van de
varkenshouderij is hiervan een goed voorbeeld.

YHUVFKLOOHQ�LQ�RQWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHI�LQ�GULH�JOREDOH�]RQHV
Er is een grove gebiedsindeling te maken voor Nederland die aangeeft hoe de geschetste
ontwikkelingen hun ruimtelijke neerslag kunnen krijgen. De eerste zone bestaat uit die gebieden
waar de grondgebonden akkerbouw, veehouderij en vollegrondstuinbouw zich kunnen ontwikkelen.
Dat zijn het zuidwesten en noorden van Nederland, de IJsselmeerpolders en het gebied tussen de
grote rivieren. Overigens zal de akkerbouw in deze zone verder afnemen ten faveure van de
melkveehouderij als - naar alle waarschijnlijkheid - de Europese prijssteun voor graan en
zetmeelaardappelen verder wordt afgebroken en de marktordening voor bieten wordt aangepast.
De tweede zone bestaat uit gebieden  waar de ontwikkeling van de landbouw wordt aangegeven
door de stedelijke ontwikkeling, in combinatie met mindere bodemgeschiktheid en landinrichting.
Bedoeld wordt het gebied van de Randstad via twee corridors naar Keulen en Aken in Duitsland.
De landbouw zal in deze zone hoofdzakelijk volgend zijn aan andere vormen van grondgebruik en
de vraag naar producten en diensten uit de omliggende steden (zoals recreatie, landschap,
regionale producten). In de derde zone bestaat uit gebieden waar de landbouw gestuurd zal
worden door eisen vanuit natuur en water. Het gaat hier om Noord-Brabant en Limburg, Oost-
Nederland en Drenthe.
In alle zones blijft de landbouw echter een belangrijke drager voor het landelijk gebied, maar in
verschillende hoedanigheid.

De raad plaatst echter de volgende kanttekeningen bij deze ontwikkelingsperspectieven:
• YHUVFKLOOHQ� LQ� GH� GUXN� RS� GH� EHVFKLNEDUH� KHFWDUHV� ODQGERXZJURQG� LQ� GH� WRHNRPVW. De

geprojecteerde behoefte aan grond voor andere functies (tussen de 250.000 en 400.000
hectare) wordt in verschillende studies niet als zorgwekkend gezien vanwege de te verwachten
doorgaande productiviteitsstijging en daaraan gekoppelde afnemende behoefte aan
landbouwgrond. Dit ruimtebeslag op landbouwgrond zal echter niet gelijkmatig over Nederland
zijn verdeeld. De grondbehoefte voor andere functies zal het grootste zijn in de verstedelijkte
corridors en voor nieuwe natuurgebieden. Op regionaal niveau zal de druk in sommige delen
van Nederland veel hoger zijn. Zo verwacht de provincie Utrecht 40% van het huidige
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landbouwareaal te verliezen aan andere functies. Dit zijn tevens de gebieden waar van de
landbouw de grootste aanpassingen worden verwacht, hetgeen een extra opgave betekent.

• GH�RQ]HNHUKHGHQ�RYHU�GH� ODQGERXZ� LQ� KHW�5LYLHUHQJHELHG� ]LMQ� JURWHU� GDQ� YHURQGHUVWHOG. Het
gaat hier om goede landbouwgronden, maar de eisen die het waterbeheer in dit gebied op de
lagere termijn zal stellen kunnen vergaande gevolgen hebben voor de beschikbare hectares.
Zowel buitendijks als, op bepaalde plaatsen,  binnendijks  zullen gronden primair een
waterbergingsfunctie krijgen. Niet  alleen omdat bestaande situaties in het waterbeheer moeten
worden veranderd als gevolg van nieuwe inzichten, maar ook omdat bij te verwachten
wijzigingen van het klimaat de noodzaak hiertoe zal toenemen. De ruimte die hier op lange
termijn voor grootschalige landbouw aanwezig zal zijn kan dus tegenvallen.

• QXDQFHULQJ�LV�JHZHQVW�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�GH�QLHW�JURQGJHERQGHQ�ODQG��HQ�WXLQERXZ. Hoewel deze
bedrijfsvorm qua grondbeslag niet de meest belangrijke sector is, is juist hiervoor zowel in de
plantaardige als dierlijke sfeer veel geld uitgetrokken om een reconstructie in ruimtelijke zin te
financieren. Vestigingspatronen worden daarmee weer voor jaren vastgelegd. Nieuwe
productielocaties zouden langs de transportassen en in nabijheid van grootstedelijke gebieden,
waarmee niet alleen de Randstad wordt bedoeld, moeten worden ingericht.

RQGHUQHPHU�HQ�RYHUKHLG
Een intrigerende vraag hierbij is in hoeverre de overheid kan en wil ingrijpen in de processen die de
landbouw thans tot de geschetste richtingsverandering drijven. Deze processen zijn het gevolg van
meer oriëntatie op de markt. Dat geldt zowel voor het GLB (afbouw van de prijsondersteuning) als
voor de steeds grotere aandacht voor de vraagzijde in de bredere zin van het woord: wat wil de
consument dat het landelijk gebied hem levert, zowel aan landbouwproducten als andere
producten en diensten.
Het blijven uiteindelijk keuzen van vrije ondernemers zelf wat voor soort bedrijf zij wensen te
voeren. Daarbij zullen zij alle factoren die op hun specifieke situatie van toepassing zijn, moeten
laten meewegen. De mogelijkheden en beperkingen die de overheid vanuit het ruimtelijke
ordeningsbeleid biedt zijn zo’n factor. Een duidelijke, expliciete keuze van het ministerie van LNV is
hier gewenst, aan de ene kant voor de overheid zelf om de inzet van instrumenten nader te
bepalen, aan de andere kant als duidelijk signaal naar de boeren toe. Met de voorstellen voor de
reconstructiewet varkenshouderij lijkt LNV impliciet een keuze te hebben gemaakt voor een sterke
inzet van het ruimtelijke ordeningsinstrument om de ruimtelijke ontwikkeling van de deze sector te
sturen. Ook de reconstructie van de glastuinbouw wordt sterk ruimtelijk gestuurd, gesteund door de
nodige middelen. Dit zijn echter ad hoc beleidskeuzen. Een structurele keuze en onderbouwing is
noodzakelijk.

����$JHQGD�����

Het belang van de invloed die het GLB heeft en zal hebben op de structuur van de landbouw in
Nederland kan niet gemakkelijk worden onderschat. Zonder in te gaan op het geheel aan
voorstellen uit Agenda 2000 wil de raad hier toch bij twee aspecten stilstaan, mede gezien de
beleidsrichting  die er mee wordt ingeslagen. De termijn waarover Agenda 2000 zich uitstrekt, tot
2006, is echter veel korter dan de tijdhorizon van dit advies.

µFRQVXPHU�FRQFHUQV¶
In het voorgaande is een beeld geschetst ten aanzien van het globaliseren van de markten voor
voedsel en -grondstoffen. Er is volgens de raad sprake van een zorgelijke ontwikkeling indien het
openen van de markten niet gepaard gaat met een versterking van de structuren om de veiligheid
van de voedselproductie en de veiligheid, kwaliteit en gezondheid van het aanbod van voedsel in
Europa en Nederland te verhogen. Daarmee wordt de richting van de voorstellen in Agenda 2000
overigens niet afgekeurd. In de huidige situatie bestaan deze risico’s ook al. De wijziging van
richting zal het mogelijk maken in de daartoe geëigende internationale fora, vooral de WTO, een
sterkere positie in te nemen waar het gaat om de zogenaamde ‘consumer concerns’. Overigens is
de raad van mening dat de WTO niet de panacee vormt voor het oplossen van de vraagstukken
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die samenhangen met consumer concerns. Alle aandacht is nu gericht op de WTO, omdat het
huidige stelsel van die organisatie een belemmering lijkt te zijn voor de EU (of iedere willekeurige
staat)  om een beleid te kunnen voeren dat een antwoord geeft op consumer concerns. Een veel
bredere internationale samenwerking zal van de grond moeten komen om deze problemen op
mondiaal niveau te kunnen oplossen.

VWHXQPDDWUHJHOHQ
De voorgestelde wijzigingen in het GLB verhogen de transparantie van de overheidssteun die
boeren zullen krijgen. Prijssteun is verborgen in de prijs die de consument betaalt. Directe
inkomenssteun verloopt via het overheidsbudget en wordt daarmee zichtbaar, stuurbaar en
controleerbaar. De omvangrijke budgettaire middelen kunnen sneller onderwerp worden van
politieke besluitvorming over de totale begroting, vooral in tijden van minder goede economische
omstandigheden. De raad oordeelt hier in beginsel positief over.
De verdere uitbouw van het instrument van inkomenssteun (in plaats van prijssteun) zal in eerste
instantie betekenen dat een groot deel van de beschikbare middelen zal gaan naar de boeren die
op reguliere wijze produceren. Het principe ‘aan wie heeft, zal gegeven worden’, zoals we dat ook
al zagen bij de MacSharry hervormingen, wordt gecontinueerd. Als deze inkomenssteun blijvend
wordt gezien als een schadeloosstelling voor geleden inkomensverlies, kan daar een bevriezend
en verlammend effect van uitgaan. De noodzakelijke eigen dynamiek van de sector om tot
vernieuwingen te komen, zoals hiervoor omschreven (zie ook 4.4) kan daardoor worden geremd.
Een te abrupte wijziging van de systematiek en doelstellingen van de instrumenten kan echter
leiden tot een ongewenst snelle en sterke inkomensachteruitgang. Dit kan het proces van
plattelandsvernieuwing nadelig  beïnvloeden. Het zal op de langere termijn noodzakelijk zal zijn om
de inkomenssteun voor boeren te koppelen aan voorwaarden, de zogenaamde cross-compliance.
Op die manier kunnen de middelen die de EU beschikbaar stelt, optimaal worden ingezet voor het
proces van plattelandsvernieuwing en kan de samenleving als geheel de miljarden die daaraan
door de EU zullen worden besteed, voor een lange termijn als een gerechtvaardigde
overheidsuitgave kunnen ervaren.
Cross-compliance wordt op dit moment vooral gezien als een middel om de landbouw te koppelen
aan voorwaarden op het gebied van natuurbeheer. Om het als instrument te kunnen inzetten voor
de landbouw in brede zin behoeft het concept een nadere uitwerking.

WRW�VORW
Als de beleidswijzigingen die worden voorgesteld in Agenda 2000 en de ontwikkelingsrichting die
de Raad voor ogen heeft, naast elkaar gezet, dan kan Agenda 2000 gezien worden als een eerste
stap, waarin compenserende inkomenssteun een grote rol speelt. Een geleidelijke overgang naar
een andere grondslag voor inkomenssteun is echter noodzakelijk. Hoe die grondslag er uit zou
kunnen zien, verdient de volle aandacht van de overheid.
In aansluiting hierop is het opmerkelijk dat in de voorstellen nieuwe intermediaire structuren die er
ontstaan in het landelijk gebied zoals bv. milieucoöperaties, niet een duidelijk uitgewerkte rol
toebedeeld hebben gekregen bij het toekennen en/of besteden van middelen die  beschikbaar
worden gesteld voor plattelandsontwikkeling. De raad is van mening dat deze mogelijkheid beter in
de nieuwe systematiek moet worden opgenomen. Continuïteit, kwaliteit en specifieke
gebiedskennis zouden daarmee worden binnengehaald, terwijl het tevens een erkenning van en
stimulans voor deze nieuwe samenwerkingsvormen in het landelijk gebied zou zijn.
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� FRQFOXVLH�HQ�DDQEHYHOLQJHQ

Op grond van de analyse in de voorgaande hoofdstukken trekt de raad de volgende conclusie:
'H�EDVLV�YRRU�GH�YRHGVHOSURGXFWLH�LQ�GH���H�HHXZ�LV�KHW�YHUWURXZHQ�YDQ�GH�FRQVXPHQW
GDW�LQ�DOOH�RS]LFKWHQ�YROGRHQGH�]RUJ�ZRUGW�EHVWHHG�DDQ�GH�SURGXFWLH�YDQ�RQV�YRHGVHO��GH
DJUDULVFKH� SURGXFWLH�� GH� YHUZHUNLQJ� HQ� GH� FRQWUROH� RS� GH� JHKHOH� SURGXFWLHNHWHQ�� 'LW
YHUJW� HHQ� PDDWVFKDSSHOLMNH� RULsQWDWLH� YDQ� SURGXFHQWHQ�� HQ� HHQ� RYHUKHLG� GLH� �� QX� GH
FRQVXPHQW� ]DNHQ� VWHHGV� PLQGHU� ]HOI� NDQ� EHRRUGHOHQ� �� � ]RUJW� YRRU� HHQ
JHwQVWLWXWLRQDOLVHHUG�YHUWURXZHQ��YRRU�µWUXVW¶�

In het licht van deze conclusie komt de raad tot de volgende aanbevelingen:

� YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�QHPHQ�YRRU�KHW�ZDDUERUJHQ�YDQ�]RUJ�HQ�YHUWURXZHQ
Hoewel de markt het voornaamste mechanisme is om vraag en aanbod van voedsel bij elkaar te
brengen, is het een essentiële taak voor de overheid om deze marktwerking zo te laten
plaatsvinden dat de consument vertrouwen kan hebben in het aangeboden voedsel: vertrouwen
in de zorg die aan de productie daarvan is besteed. Dit is geen keuze voor of tegen meer
overheidsbemoeienis, maar vraagt van de overheid om in te grijpen waar dat voor herstel en
behoud van zorg en vertrouwen in de voedselproductie nodig is. Kwaliteit is daarbij - als de
verbindende factor - het aangrijpingspunt.
Hoewel veel wetgeving voor voedselproducten op Europees niveau is geharmoniseerd, blijft er
voor de Nederlandse overheid een eigen verantwoordelijkheid bestaan. Ten eerste moet zij kritisch
blijven volgen of het aldus gerealiseerde (basis)kwaliteitsniveau - in een veld dat door de
innovativiteit van de aanbieders van levensmiddelen groter en diffuser wordt - adequaat is qua
wetgeving en borging, en waar nodig aandringen op aanvullende maatregelen. Ten tweede kan zij
- voor daarvoor in aanmerking komende producten van eigen bodem - komen tot een systematiek
die het produceren en garanderen van extra-kwaliteit stimuleert respectievelijk mogelijk maakt,
vooral nu sprake is van een zekere inflatie van kwaliteitsclaims. Deze twee invalshoeken zijn
complementair en worden hierna als afzonderlijke aanbevelingen uitgewerkt.

� KHW�QLYHDX�YDQ�GH�EDVLVNZDOLWHLW�YHUKRJHQ
De harmonisatie van de levensmiddelenwetgeving op Europees niveau heeft niet geleid tot het
hoge beschermingsniveau dat het EG verdrag (art 100A) beoogt. Dit kan worden verhoogd door:
• meer openheid van de Europese (en voor zover nog bestaand nationale)

besluitvormingsprocedures m.b.t. voedselproductie (zoals toelating van hulpstoffen,
productietechnieken). Bestaande toelatingen op verschillende gebieden kritisch heroverwegen;

• afronding van de harmonisatie van EU-levensmiddelenwetgeving, met de nadruk op betere
uitvoering en controle, wat ook voor de concurrentieverhoudingen binnen de EU van belang is;

• ruimte voor contra-expertise bij wetenschappelijke beoordelingen, ook bij heroverweging van
bestaande toelatingen;

• verbetering van de informatievoorziening in het algemeen en over genetisch gemodificeerde
organismen en afgeleide producten in het bijzonder, ter behoud van de keuzevrijheid van de
consument wat betreft levensmiddelen die al dan niet ggo’s of andere bestanddelen bevatten.

� NZDOLWHLWVVWDQGDDUGHQ�LQVWHOOHQ�HQ�JDUDQGHUHQ
 Om helderheid te scheppen in het toenemende aantal claims op duurzaamheid en kwaliteit en om

topkwaliteitsproducten van Nederlandse bodem te kunnen onderscheiden, moeten Nederlandse
standaarden voor voedselproducten van bijzondere kwaliteit worden ingesteld en gegarandeerd
door de overheid. De betreffende producten kunnen zich op verschillende manieren
onderscheiden, maar altijd een duidelijke meerwaarde hebben die ook in de prijs tot uitdrukking
komt. Gedacht kan worden aan een standaard voor hoogwaardige regionale producten en een
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andere voor producten, die voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, zuiverheid, gezondheid en
versheid.
� DDQ�OLEHUDOLVHULQJ�UDQGYRRUZDDUGHQ�HQ�UXLPWH�YRRU�YHUVFKLOOHQ�NRSSHOHQ
De raad ondersteunt een verdere stapsgewijze liberalisering van de handel in
landbouwproducten, gebaseerd op afspraken in WTO-verband. Liberalisering mag echter niet
leiden tot ‘laissez faire’. Ook in een geliberaliseerde wereld zal de handel in goederen en
diensten onderworpen blijven aan regulering op velerlei gebied. De WTO, die in het
liberaliseringsproces van de landbouw een grote rol speelt, moet in haar systeem van
handelsregels ook ruimte geven voor een zekere diversiteit van inzichten en beleidskeuzen van
staten - vooral wat betreft ‘consumer concerns’ - die niet per se zijn terug te voeren op een
wetenschappelijke onderbouwing.

� DDQ�LQNRPHQVVWHXQ�RS�WHUPLMQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�GLHQVWHQ�HQ�SURGXFWHQ�YHUELQGHQ
De raad staat in beginsel positief tegenover de voorstellen uit Agenda 2000 voor verdere
verlaging van de steunprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door directe inkomenssteun. Op
termijn zal deze inkomenssteun echter gekoppeld moeten worden aan maatschappelijke
diensten en producten. Om te kunnen dienen als breed inzetbaar instrument voor de landbouw,
in een kader van bredere plattelandsvernieuwing, zal dit beginsel verder moeten worden
uitgewerkt.

� GH�1HGHUODQGVH�URO�LQ�GH�ZHUHOGYRHGVHOYRRU]LHQLQJ�FRQFHQWUHUHQ�RS�NHQQLVH[SRUW
Bij het vinden van oplossingen voor de mondiale vraag naar voedsel moet de rol van Nederland
niet zozeer in de sfeer van de kwantiteit maar op het gebied van kwaliteit gezocht worden: het
exporteren van kennis, ervaring, expertise en uitgangsmateriaal. Voor de overige Nederlandse
landbouwproducten is en blijft Europa het belangrijkste afzetgebied.

� ODQG��HQ�WXLQERXZ�LQ�1HGHUODQG�KDQGKDYHQ
Met het oog op het noodzakelijke herstel van zorg en vertrouwen in de voedselproductie is het
behoud van een duurzame, moderne landbouwproductie in Nederland kansrijk en van
strategische waarde. Met de kortere en meer transparante relaties tussen productie en
consumptie wordt de controleerbaarheid van de zorg voor kwaliteit, veiligheid en
aanvaardbaarheid van productiemethoden vergroot. Ook de zorg voor natuur en landschap,
werkgelegenheid en het functioneren als praktijkbasis voor Wageningen zijn ‘non-importables’
die daarvoor pleiten. Uitgangspunt is een QLHXZH� JURQGJHERQGHQKHLG: een situatie waarin
land- en tuinbouw wordt bedreven in een zodanige fysieke en maatschappelijke omgeving, dat
sprake is van optimale afstemming op de plaatsgebonden mogelijkheden en beperkingen én de
maatschappelijke behoeften en verlangens.

� KHOGHUKHLG�VFKHSSHQ�RYHU�UXLPWHOLMN�SHUVSHFWLHI��ODQG��HQ�WXLQERXZ
De kansrijke ontwikkelingsrichtingen in de land- en tuinbouw - de gespecialiseerde kennis- en
kapitaalintensieve en de multifunctionele landbouw - moeten een duidelijke plek op de kaart
krijgen. Hoewel de boer zijn eigen keuzen maakt met betrekking tot vestiging en de
ontwikkelingsrichting van zijn bedrijf, heeft het ruimtelijke ordeningsbeleid een sturende invloed op
deze keuzen. Een duidelijke, expliciete keuze van het ministerie van LNV - en verwerking daarvan
in het ruimtelijk beleid - is hier dus gewenst, vooral in die gebieden waar de veranderingen het
grootst zullen zijn. De ‘nieuwe grondgebondenheid’ moet bij deze ruimtelijke keuzen een
belangrijke rol spelen. En nadat tot op heden zeer aanzienlijke bedragen zijn of worden ingezet
voor stimulering en herstructurering van niet-grondgebonden sectoren, ligt het in de rede om nu
ook de wenselijke veranderingen in de grondgebonden landbouw zo verder te stimuleren en te
versnellen.
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� KHW�EHGULMIVOHYHQ�RS�HLJHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�DDQVSUHNHQ
Bij het zorgen voor kwaliteit van voedingsmiddelen ligt een eerste verantwoordelijkheid - en op
termijn ook een zakelijk eigenbelang - bij het bedrijfsleven, in de gehele keten van grondstof tot
eindproduct. De voorgestelde kwaliteitsstandaarden ziet de raad daarbij als een verbindende
schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Zij kunnen leiden tot vervolmaking van
controlesystemen en de meeropbrengst kan met name kleinere bedrijven over een financiële
drempel helpen.

�� GH�FRQVXPHQW�VHULHXV�QHPHQ
Uiteindelijk staat niet de producent, maar de consument aan de basis van de voedselproductie.
In zijn kiezende en sturende rol vraagt hij enerzijds om vertrouwen in controlesystemen,
kwaliteitsbewaking en toelatingsprocedures (openheid, contra-expertise) en anderzijds om
keuzevrijheid, mede door een hoogwaardige informatievoorziening. Al worden deze
mogelijkheden niet altijd en door iedereen volledig benut, ze moeten er gewoon zijn: als
mógelijkheid en als basis voor vertrouwen. Daarnaast is voor specifieke groepen en situaties
bijzondere aandacht nodig. Met name waar kennis van voedselproducten, -productie en -
bereiding verdwijnen, zijn moderne programma’s gewenst, wat meer in het algemeen geldt voor
het onderwijs. Educatie en voorlichting alleen zijn echter nooit voldoende: ook een aansluitend
handelingsperspectief is nodig.
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ELMODJH��

VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�ZHUNJURHS

Het advies werd voorbereid in een door de raad ingestelde kleine werkgroep. De raad zelf heeft
echter de uiteindelijke vorm en inhoud van het advies vastgesteld en draagt daarvoor de
verantwoordelijkheid.

Samenstelling van de werkgroep:

voorzitter: prof. dr. J.D. van der Ploeg (lid van de raad)

leden: Mevr. K. Eisses - Timmerman

Ir. J.T.G.M. Koolen (lid van de raad)

J. van Noord (lid van de raad)

secretariaat: drs. F.J. van der Valk
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GHVNXQGLJHQ�ZDDUPHH�JHVSUHNNHQ�]LMQ�JHYRHUG

Binnen de werkwijze van de werkgroep is er voor gekozen gesprekken te voeren met een aantal
personen die vanuit hun werkkring een eigen visie op voedselproductie hebben ontwikkeld:

Dhr. W.G. Albrecht, Platform Biologische Landbouw en Voeding

Mw. R. Beckers, Platform Biologische landbouw en Voeding

Mevr. A.C. van den Boogaard, Consumentenbond

Mw. drs. E.A.H. Borgsteyn, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

Dhr. C. Fonk, restauranthouder/penningmeester Eurotoques

Mw. van Lith, Hogeschool van Holland

Mw. van Manschot, Hogeschool van Utrecht

Prof. dr. ir. G. Meester, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Drs. ing. A.J.A. Oosterhof, voormalig directeur Plukon

Prof. dr. ir. R. Rabbinge, Landbouwuniversiteit Wageningen

Ir. A.R. Sjauw Koen Fa, Rabobank Nederland

Dr. ir. H.J.J. Stolwijk, Centraal Plan Bureau

Dr. ir. J.M. Vrij, Nederlandse Zuivel Organisatie
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