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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: ‘We moeten leren leven met de toe-
name aan voedselbesmettingen’

a.  Eens. De voedingsmiddelenindustrie wordt steeds inter-
nationaler en complexer.

b.  Oneens. De industrie heeft geleerd van de afgelopen 
EHEC-crisis.

c.   De infecties nemen toe, maar tracking & tracingsystemen 
worden ook steeds beter.

“Ik ben het niet eens met de stelling en kies c”, aldus Martin 
Michels, hoofdredacteur van de Nieuwsbrief Voedselveilig
heid. “De kans op voedselinfecties neemt toe door de 
wereldhandel, maar in de EU worden risicovolle grondstof
fen aan de grens al extra gecontroleerd waardoor het niet 
tot infecties of voedselvergiftiging komt (salmonella in Thai
se kruiden, melamine in babyvoeding). De opsporing ver
loopt sneller, waardoor er minder ziektegevallen komen. 
Voorbeelden zijn opsporing van salmonella (in kalkoen) en  
E. coli (in aardbeien) na tien meldingen. Soms blijft het ech
ter moeilijk. Denk aan EHEC in Duitse kiemgroenten, salmo
nella in Spaanse eieren (250 zieken) en recent EHEC op prei 
in Engeland (250 zieken). Op termijn zullen ook centrale sys
temen beter worden waardoor de slagkracht van de over
heid verder toeneemt.” 

“Vanuit het oogpunt van Actemium is c natuurlijk correct”, 
vindt Hans van Wijk, operations manager bij het automatise
ringsbedrijf EduLab. “Wij trachten onze klanten zo goed 
mogelijk te helpen. Door een toenemende integratie zou het 
traceren en opvolgen van een ernstige besmetting sterk 
moeten kunnen verbeteren. Maar ik snap ook dat deze pro
blematiek niet alleen afhankelijk is van een goed informatie
systeem. Als er tijdens een ingangscontrole zaken ‘over het 
hoofd’ worden gezien en niet worden ingevoerd dan gaat 
het alsnog fout. En (eerlijk is eerlijk!) wij hebben ook nog 
niet alle systemen geïntegreerd, al zouden we dat wel willen. 
Bovendien hebben we met een internationale markt te 
maken en zijn we in andere landen nog niet zover. We moe
ten heel hard werken aan antwoord c, maar we moeten ook 
de realiteit onder ogen zien en voor een stukje leren leven 
met antwoord a.”

Op de website kiezen de meesten voor c (67%).

Voedselinfecties nemen 
toe door wereldhandel
De kans op voedselinfecties neemt toe 
door de groeiende wereldhandel. Hier 
waarschuwde directeur-generaal Marga-
ret Chan voor namens de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) tijdens 
een conferentie in Singapore. Ook zou 
het onderzoek naar de besmettings-
haard van een uitbraak moelijker wor-
den, doordat voedsel ingrediënten van 
over heel de wereld kan bevatten. Vol-
gens Chan is een uitbraak van infecties 
een grote dreiging in de wereld gewor-
den door de groei van de internationale 
handel en het reisverkeer. Zij verwees hierbij 
naar de recente EHEC-uitbraak.

www.who.intQQ

Overname C1000
Diverse private equity firma’s en 
overige geïnteresseerde super-
marktketens hebben een bod 
gedaan op supermarktketen 
C1000. De waarde van C1000 
wordt op €1 miljard geschat. 
CVC kocht het in 2008 voor 
€695 miljoen. BC Partners en 
Bain Capital behoren tot de 
buy-out bedrijven die een bod 
hebben gedaan op C1000. Ver-
der worden Plus, Jumbo, Sligro 
Food Group en het Duitse Ede-
ka als mogelijke bieders gezien. 
Hoogstwaarschijnlijk overweegt 
Ahold om enkele winkels over te 
nemen van C1000. Nederland 
en heeft ongeveer 400 winkels.

www.c1000.nlQQ

Euro
“De euro is enorm belang
rijk voor ons. De monetaire 
unie moet overeind blijven. 
Ik wil waarschuwen voor 
emoties dat we zonder de 
euro kunnen of zonder 
bepaalde landen in de 
eurozone.”
Cees ‘t Hart van het top-
team Agro&Food in Zuivel-
Zicht editie 16
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