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Ingrediënt & Product
Thema: Authenticiteit

In Nederland neemt de belangstelling 
voor authentiek, goed, en in de nabije 
omgeving geproduceerd voedsel toe. 
Producenten springen daarop in, maar 
kiezen in Nederland, in tegenstelling tot 
veel Zuid-Europese landen, niet vaak 
voor een Beschermde OorsprongBena-
ming (BOB).
De BOB maakt onderdeel uit van één van 
de drie beschermingscategorieën die de 
Europese Unie in 1992 realiseerde. Een 
Europese bescherming was gewenst, 

omdat producten met bijzondere ken-
merken werden nagemaakt en onder 
dezelfde productnaam konden worden 
verkocht. Dit speelde vooral in Italië, 
Frankrijk en Spanje. Het waren dan ook 
vooral de Zuid-Europese lidstaten die 
destijds aandrongen op een Europese 
bescherming. Deze landen hadden al een 
publiek systeem om de specialiteiten uit 
bepaalde regio’s te beschermen. Het 
Europese systeem is gestoeld op dit 
publieke beschermingssysteem.
De BOB wordt verleend wanneer produc-
tie, verwerking en bereiding plaatsvinden 
binnen een bepaald geografisch gebied, 

volgens een erkende en gecontroleerde 
werkwijze. De andere twee bescher-
mingscategorieën zijn de Beschermde 
Geografische Aanduiding (BGA) en de 
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit 
(GTS). Deze drie beschermingscatego-
rieën zijn vastgelegd in de Verordeningen 
(EG) nr. 510/2006 en (EG) nr. 509/2006. 

Zuid-Europa
Bijna twintig jaar later is de Europese 
Commissie 1.272 BOB-, GTS- en BGA-
erkenningen verder. Vooral landen als 
Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en 
Frankrijk bezitten honderden toekennin-
gen. Nederland heeft negen erkennin-
gen. Dat lijkt weinig, maar dit aantal is 
vergelijkbaar met 20 van de 27 EU-
lidstaten die minder dan tien erkennin-
gen hebben. 
“Er is wel sprake van toenemende 
belangstelling”, vertelt Diana van de 
Langkruis-van der Meer van de Advies-
commissie Geografische aanduidingen, 
Oorsprongsbenamingen en Specificiteit-

certificering (AGOS). Er is in Nederland 
volgens haar een toenemend bewustzijn 
over het nut en de noodzaak van een 
Europees kwaliteitslabel als BOB, BGA of 
GTS. “Op dit moment hebben we zes 
aanvragen in behandeling. Dat is bijna 
een verdubbeling ten opzichte van het 
huidige aantal.”

Geen beschermde naam
Dat de belangstelling voor streekproduc-
ten of specialiteiten van Nederlandse 
bodem toeneemt, weet ook de Zuidelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), 
die hier vijf jaar geleden samen met 
Agro&Co onderzoek naar deed. Deze toe-
name betekent een nieuwe afzetmarkt 
voor agrariërs. ZLTO koos destijds bewust 
niet voor het unieke streekproduct dat 
maximaal beschermd moet worden met 
een Europese erkenning, maar voor de 
strategie van het schap. Maarten Lese-
man van ZLTO: “Deze strategie is om pro-
ductstromen te realiseren die de inko-
menspositie verbetert van onze leden. Zij 

Nederlandse streek-

producenten lopen niet warm 

voor het Europese keurmerk 

dat de streekproducenten 

beschermt. De belangstelling 

neemt toe, maar niet iedereen 

ziet het nut van nog een 

keurmerk. In Opperdoes kozen 

ze bewust voor de Beschermde 

OorsprongBenaming (BOB). 

Europese bescherming tegen 
namaak 

‘Als je fraudeert, lig je eruit’

De Opperdoezer Ronde heeft een BOB bescherming.
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zijn agrarisch ondernemer en hebben 
een direct belang.”
Om producenten van streekproducten te 
ondersteunen in deze nieuwe afzetmarkt 
initieerde ZLTO met Agro&Co vier jaar 
geleden StreekSelecties. Deze organisa-
tie bemiddelt tussen agrariërs enerzijds 
en supermarkten anderzijds. Voor kleine 
partijen kan het namelijk moeilijk zijn 
om toe te treden, bijvoorbeeld omdat ze 
minder expertise hebben op het gebied 
van de verpakking, etikettering of de 
gewenste kwaliteitseisen. De streekpro-
ducten van StreekSelecties dragen geen 
beschermde naam. Volgens StreekSelec-
ties is het belangrijkste criterium smaak. 
Die moet onderscheidend zijn. De her-
komst is bewust transparant, zodat voor 
de klant direct zichtbaar is van welke pro-
ducent of teler het product komt, zo staat 
op de website te lezen. Onder de merk-
naam ‘GIJS’ verkopen de Nederlandse 
PLUS supermarkten inmiddels een assor-
timent van ruim 120 streekproducten. 
Deen supermarkten verkoopt streekpro-
ducten onder het huismerk ‘Het Beste 
van Deen’, Jumbo onder het merk ‘Wij-
land’ en bij Spar zijn de streekproducten 
verkrijgbaar onder de naam ‘Spar uit de 
Streek’.

Bewuste keuze
In de Noord-Hollandse plaats Opperdoes 
is juist heel bewust gekozen voor een 
BOB. Jan Visser, voormalig voorzitter van 
de Coöperatieve pootaardappelteeltver-

eniging ‘De Opperdoezer Ronde’, weet 
nog precies waarom: “We vroegen ons 
als bestuur af hoe we op de één of andere 
manier onze Opperdoezer Ronde aardap-
pel, en daarmee ook onze toekomst als 
teler, veilig konden stellen. Op kleine 
schaal werd de Opperdoezer Ronde 
namelijk ook stiekem op andere plaatsen 
geteeld, zoals in Broek op Langedijk. En 
we hoorden geruchten dat in Zeeland de 
aardappel werd geteeld als Zeeuwse Ron-
de. Maar bij controles van de AID is daar 
nooit bewijs voor gevonden.”
De vereniging nam contact op met het 
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). 
“Zij waren direct enthousiast en ervan 
overtuigd dat de Opperdoezer aardappel 
in aanmerking kwam voor een BOB-
erkenning. We moesten heel duidelijk 
laten zien hoe de aardappel is ontstaan 
en waar hij wordt verbouwd”, legt Visser 
uit. Volgens de oud-voorzitter ontwikkel-
de de tuinder Sluis de aardappel bijna 
150 jaar geleden uit het ras van de negen-
wekers. De veiling hield dit vroege ras in 
stand en beschermde het. Ook het 
gebied waar hij wordt verbouwd, is dui-
delijk omschreven. Op 21 juni 1996 werd 
de BOB-erkenning van kracht.

Stabiele prijzen
Huidig voorzitter van ‘De Opperdoezer 
Ronde’ en zelf ook aardappelteler, Paul 
Schoutsen, legt uit wat de BOB-erken-
ning vergt van de teler. “Voor 1 mei moe-
ten alle telers een kaart inleveren. Daar-
op staat waar de aardappel precies 
gepoot is en hoeveel pootgoed er precies 
op die akker ligt. Na de oogst vragen we 
de afzet op. Je kunt van tevoren ongeveer 
uitrekenen hoeveel opbrengst je kunt 
verwachten. Als dat heel veel meer is 
klopt dat niet.” Volgens hem is er nog 
nooit de hand mee gelicht. “Daarvoor 
zijn de belangen van de telers te groot. 
Als je fraudeert, lig je eruit.” 
De coöperatie merkt dat de BOB-erken-
ning zorgt voor minder fluctuaties in prijs 
vergeleken met reguliere landbouwpro-
ducten. De coöperatie controleert de 
telers, de nieuwe Voedsel en Waren Auto-
riteit (nVWA) controleert de coöperatie. 
Dit is volgens Schoutsen vooral een con-
trole van documenten. Zij controleert of 
de administratie van telers, en de contro-
le van de coöperatie hierop, is vastgelegd 
zoals beschreven.

Naamsbekendheid
Volgens Margo van Delft van Streekselec-
ties is binnen het assortiment streekpro-

ducten van Streekselecties in principe 
alle ruimte voor de producten met een 
BOB-erkenning. De Westlandse druif, in 
bezit van een BGA, is daar een goed voor-
beeld van. De naamsbekendheid van dit 
Europese keurmerk onder agrariërs is 
echter niet groot. Ook de consument her-
kent volgens haar deze erkenning nog 
niet direct als toegevoegde waarde. Daar-
naast is er volgens haar een wildgroei van 
keurmerken. Van Delft: “Ik verwacht dat 
het sterkste keurmerk het merk zelf is, 
mits je transparant en consequent blijft.”
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De Adviescommissie Geografische aanduidin-
gen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitcer-
tificering (AGOS) helpt producenten of groepe-
ringen die in aanmerking willen komen voor 
één van de drie beschermingssystemen BOB, 
BGA of GTS. De commissie helpt bij het opstel-
len van de registratieaanvraag. Vervolgens kijkt 
ze of het productdossier voldoet aan de eisen 
zoals die zijn vastgelegd in de EU-verordening. 

Dan start de nationale bezwaarprocedure. Het 
productdossier wordt gepubliceerd in het PBO-
blad van de SER. Binnen Nederland kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen tegen de 
aanvraag. Als die er zijn, beoordeelt de AGOS of 
die bezwaren gegrond zijn. Tot op heden zijn 
geen gegronde bezwaren ingediend. Vervolgens 
gaat de aanvraag naar het ministerie van Econo-
mische zaken, Landbouw en Innovatie, dat het 
dossier naar de Europese Commissie (EC) in Brus-
sel doorstuurt.

De EC onderzoekt of het dossier voldoet aan 
alle eisen zoals die in de verordening staan. Als 
dat het geval is wordt de registratieaanvraag in 
het publicatieblad van de Europese Unie gepu-
bliceerd. Alle lidstaten krijgen de gelegenheid 
om bezwaar te maken. Dit gebeurt zo af en toe. 
Iedere lidstaat probeert hierin ook de nationale 
belangen te laten meewegen. Als er geen 
bezwaar is wordt het product opgenomen in 
het register. De hele procedure duurt twee tot 
vijf jaar. De betreffende producent of groepe-
ring meldt zich aan bij een controlerende 
instantie. In Nederland gebeurt dit door de 
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Hoe vraag je een BOB aan?

De Westlanddruif is in het bezit van een 
BGA.
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