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Geachte mevrouw Dortmans, 
 
Geachte leden van de Commissie LNV,  
 
Met deze brief wil foodwatch de leden van de Commissie voor LNV vragen om de VWA te 
verplichten om al haar onderzoeksgegevens openbaar te maken en specifiek die over de 
hygiëne van de Nederlandse horeca. Consumenten hebben het recht op informatie en 
speciefiek de informatie over de hygiëne in de Nederlandse horeca. 
 
Deens voorbeeld 
Sinds 2002 heeft de Deense overheid een systeem geïntroduceerd, waardoor 
consumenten in één oogopslag kunnen zien hoe het met de hygiëne in horeca 
gelegenheden gesteld is. De Deense VWA gebruikt haar onderzoeksinformatie om de de 
horeca te ranken, hiervoor bestaat een simpel en doeltreffend systeem voor: de smileys. 
Dit werkt heel eenvoudig. Op de gevel van een schoon restaurant staat een lachende 
smiley. En op een vieze eetgelegenheid vind je een bedroefd kijkende smiley. Meer 
informatie is te vinden op website van de Deense overheid: 

http://www.findsmiley.dk/en-US/Forside.htm. 
 
Win win situatie 
Ten gevolgen van de introductie van het smiley systeem is de hygiëne in de Deense 
horeca de afgelopen jaren met 16 % toegenomen (van 70% in 2002 tot 86% in 2009). 
Terwijl de de Deense VWA haar inspecties in de horeca heeft laten afnemen, omdat de 
transaparantie leidt tot zelfregulering. Wat een uiteindelijk zal leiden tot een 
kostenbesparing. 
 
Recht op informatie 
Consumenten hebben het recht op informatie zeker als deze in het belang is voor haar 
hygiëne eb gezondheid. Tevens wordt het onderzoek van de VWA betaald met het 
belastinggeld van de consument. 
 
Gewenst systeem 
Uit Deesn onderzoek blijkt 97% van de consument de geeft de voorkeur geeft aan het 
invoeren van een dergelijk systeem. Ook de Deense horeca is blij met dit systeem, 88% 
vint het een goed of erg goed idee. Echter bij invoeiring lag dit precentage een stuk 
lager. 
 
Vertrouwen in de overheid 
Door deze informatie te delen met de burger
Bart van Opzeeland 
 
Directeur foodwatch Nederland 



 


