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BSE, bovine spongiform encephalopathy



De klokkenluider

‘Je gaat eraan kapot’
Mevr. W



Nederlandse veestapel 1870-1906 



Goederenverkeer, EU



Europees Kampioen
Veedichtheid 



Track & Trace
Kalfsvlees registratie en volgsysteem
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De macht van de supermarkt



De perfecte of perverse markt?
onze race-to-the-bottom



 

1.  ZELFREGULERING
Zelfregulering onder mom van ‘meer concurrentie en marktwerking.’ Het EU-white 

paper – producenten en leveranciers zijn zelf verantwoordelijkheid voor het borgen 

van de voedselveiligheid – was een mooi idee, is alleen niets van terecht gekomen. 

 Consequentie: ook fraudeurs hebben vrij spel.

Praktijk werkt nu met een ratjetoe van rijp en groen aan certificeerbureaus, 

 commerciële laboratoria en ‘zelf-controle-instrumenten alla HACCP. 

 

2. DE VERDWENEN KEURMEESTER
De van Staatswege onafhankelijk opererende keurmeesters en inspecteurs die fysiek 

met kennis en expertise controleren zijn er nagenoeg niet meer. Zij zijn grotendeels 

wegbezuinigd en wat bleef is vooral bezig met ‘horizontaal toezicht (toezicht op toe-

zicht). Vandaag de dag zijn het nauwelijks ter zake kundige procesmanagers (niet 

zoals voorheen in de diepte en breedte ontwikkelde vakmensen) die met een prefab 

NVWA-lijstje bedrijven komen afvinken.
 

Intussen ontsporen we vrolijk verder: van de paardenvleesaffaire, een Tour de Doping 

een immorele bankenwereld tot een doordieselende Volkswagen. Geraffineerde vormen 

van bedrog versus een tot op het bot uitgebeende staatsinspectie. In economie geldt: 

‘vertrouwen is alles,’

Basisstelling Uitgebeend:



De wet, toen en nu



Economisch gewin, middels bedrog
voedsel gerelateerde fraude 

 
 

1.  PRODUCTBEDROG 
 (gangbaar Vionvlees ipv bio-Vionvlees, gewone honing i.p.v. daadwerkelijke heidehoning)

 

2.  PROCESBEDROG (topkoks die goedkope chemische hulpmiddelen in hun keukens  

 gebruiken i.p.v. ambachtelijke kwaliteit natuurproducten)

 
3.  PRODUCT- OF PROCESBEDROG, 
 TEVENS EEN KWESTIE VAN VOEDSELVEILIGHEID 

 (opnieuw invriezen, incompetentie)

 
4.  PRODUCT- OF PROCESBEDROG, 
 ZONDER RISICO’S OP ONVEILIG VOEDSEL 
 (hoge volumes draaien middels goedkopere grondstoffen of nepmiddelen. 

 Deze laatste categorie is bijzonder lastig te bestrijden: het bedrijfsleven schermt 

 al snel met receptuur als bedrijfsgeheim)

 
 



Onbestrafte 
missers 
HET IS VERBODEN DE CONSUMENT VERKEERD VOOR TE LICHTEN. MAAR VOEDINGSFABRIKANTEN DIE LIEGEN 
OP DE ETIKETTEN VAN HUN PRODUCTEN, WORDEN DAAR MAAR ZELDEN OP AANGESPROKEN. 

TEKST: NELLEKE POLDERMAN

 TEST Fouten op het etiket

De Consumentenbond vindt bij praktisch 
elk voedingsonderzoek fouten op de etiketten van 
voedingsmiddelen. Hoeveelheden kloppen niet, er 
wordt met vage claims geschermd, bepaalde 
ingrediënten zitten er helemaal niet in of  staan 
niet op het etiket. En dat is kwalijk, want als con-
sument verwacht je toch dat je kunt vertrouwen 
op de informatie die op de etiketten te lezen is. 

Bijna twee jaar geleden ontrafelden we voor 
een artikel in de Gezondgids allerlei trucs van 
fabrikanten om suiker in producten te verstop-
pen. Een van de ‘mooiste’ trucs kwam van Hak. 
Dat bedrijf  zette op het etiket van appelmoes 
Puur Moes ‘0% toegevoegde suikers’. Maar er 

waren wel degelijk suikers toegevoegd, in de 
vorm van geconcentreerd appelsap. Suikers uit 
appelsap zijn ook toegevoegde suikers, zo beves-
tigde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) toen desgevraagd. Hak beloofde de 
Consumentenbond beterschap en zei het etiket te 
gaan aanpassen. Inmiddels is dat gebeurd, maar 
Hak gebruikt diezelfde onterechte suikerclaim 
nog steeds voor een ander product: Puur Compote. 
En niet alleen Hak misleidt over de toegevoegde 
suikers, ook allerlei andere appelmoesmerken 
doen dat. Dat moet worden aangepakt, vindt de 
Consumentenbond en dus besluiten we dit aan de 
NVWA te melden. We doen dit als gewone consu-
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My Kingdom for a horse(gate)



 

• ‘pas op wanneer de gehaktmolen er aan te pas komt – of je nog worst lust’

 

• Het Hamburgerparadijs volgens de NVWA (Een enkelvoudig A-product hamburger in  

 een gerenommeerde supermarkt kwam tot de volgende telling aan aantal leveranciers  

 van het vlees in deze ene hamburger: tien slachthuizen.

 

• Etikettencontrole: niet één was 100 procent in orde

 

• Alle paardenvlees-gerelateerde fraudeurs waren keurig voorzien van een British Retail  

 certificering, veel bedrijven hadden dat papiertje terwijl er al 7 jaar geen audit is geweest.

 

• Gebrek aan mankracht en expertise bij de NVWA blijft een probleem: geen controle  

 op NL’se weekmarkten, voorbeelden van incourante producten die 60 procent onder de  

 marktprijs worden verkocht; al dan niet met gratis bijgeleverde norovirussen.

 

 

Greep uit worst-case-scenario’s 
op basis van veldinterviews Uitgebeend



VOEDSELFRAUDE OP DE RADAR VAN EU
 

Hoog in de EU Top-tien (2013):

 

Olijfolie
vis
bio producten
melk
honing
koffie en thee
worst
wijn
vruchtensappen
 

Interessante ontwikkeling: in Europees verband nu ‘Food Integrity’ danwel Food 

Fraud Netwerk-organisatie opgetuigd, m.n. UK (FSA), Italië (caribinieri), Berlijn 

(BVLK), Europol en Interpol, en ook de UU Wageningen?!

 

Databank voedselfraudeurs: FFCP, AAC & FERA

Happy End?



Handicaps

Nederlands probleem: Er is nauwelijks sprake van samenwerking tussen de NVWA en 

het OM/Justitie: bij de Nationale Politie heerst een bedrijfscultuur waar de nul-expertise 

de maat der dingen lijkt.

 

Pan-Europees probleem 1: gebrek aan capaciteit in de strafvervolging.

 

Pan-Europees probleem 2: nauwelijks contact tussen nationale voedselwaakhonden in de 

lidstaten en bovendien groot verschil in kwaliteit en kwantiteit van deze diensten

Mogelijke uitzonderingen in positieve zin: Italië, Zweden en UK. Disclaimer: in Italië is 

de maffia erg actief in voedsel – en waren. In Engeland is de situatie qua voedselveilig-

heid en fraude werkelijk dramatisch.

 

Pan-Europees probleem 3: Open grenzen (terug naar de paardenvleesaffaire: bericht van 

deze week)

 





 

De huidige situatie is een levensgevaarlijke ontwikkeling voor de levensmiddelen-

wereldvroegere hoofd Functioneel Parket en later AG: ‘drie tot vijf procent rot in een 

sector is een redelijk normale zaak. Maar pas op wanneer je voorbij de 15 procent 

komt, dan wordt zo’n sector in no-time voor zestig procent criminogeen!’

 

Toch een happy end: ‘werk aan de winkel’

Slotconclusie


