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Jaaroverzicht 2012

In januari stelt het Europees Parlement 

(EP) voor om etiketten met twee houd-

baarheidsdata te gebruiken. Dit stelt voor 

om te voorkomen dat supermarkten pro-

ducten gaan aanbieden die bijna over de 

houdbaarheidsdatum heen zijn. Dit is één 

van de maatregelen van een niet-wetge-

vende resolutie om actie te ondernemen 

tegen voedselverspillingen in de EU. En in 

februari keurt de Nederlandse Mededin-

gingsautoriteit Jumbo toestemming om de 

C1000-keten over te nemen. Tegelijkertijd 

kondigde C1000-directievoorzitter      

Tom Heidman zijn   vertrek aan. 

Coca-Cola en Pep-

siCo passen in 

maart hun recept 

voor cola aan nu 

de overheid van 

de Amerikaanse 

staat Californië 

een ingrediënt op 

een lijst van kan-

kerverwekkende 

stoffen plaatste. Het gaat om de chemi-

sche stof die de cola zijn karamelkleur 

Het meest opmerkelijke voedinggerelateerde nieuws uit 2012 
was natuurlijk de besmetting van de Foppen zalm. in oktober 
overleden er vier mensen aan de gevolgen van de salmonella-
besmetting. maar wat waren al die andere nieuwswaardigheden 
uit 2012?

het verkopen van de merken Zwanenberg 

en Lupack in de supermarkt. 

Wetenschappers van de Brit-

se Universiteit van Warwick 

ontdekken in augustus dat 

door cacaoboter en melkvet 

in chocolade te vervangen 

door minuscule druppels 

vruchtensap, de hoeveelheid 

vet in chocolade daalt met 50%.

Fabrikanten tekenen in september een con-

venant horizontaal toezicht met NVWA. 

Cargill en Lamb Weston/Meijer tekenen als 

eerste twee levensmiddelenfabrikanten het 

convenant Horizontaal Toezicht met de 

NVWA. Daarmee verplichten deze bedrij-

ven zich om informatie uit hun HACCP-

systeem te delen met de NVWA, zoals inci-

denten en de afhandeling daarvan.

Oktober is de maand van de Foppen zalm. 

De met salmonella besmette zalm zorgt 

voor veel opschudding in Nederland. Een 

transportband in een productiefaciliteit in 

Griekenland lijkt te hebben gezorgd voor 

de besmetting. Uiteindelijk overlijden vier 

mensen na besmet te zijn geraakt. Alle   

zieken kunnen zich bij Foppen melden 

voor een schadevergoeding. 

Zoetwarenproducent Perfetti Van Melle    

tekent in november als derde fabrikant een 

convenant Horizontaal Toezicht met de 

NVWA.

Voor december zie www.vmt.nl 

geeft. De twee frisdrankenproducenten 

zien zich hiertoe genoodzaakt om te 

voorkomen dat zij een waarschuwingsla-

bel op de verpakkingen van cola moeten 

plaatsen. Een label met een waarschu-

wing voor een kankerverwekkende stof 

zou de populariteit van de producten ern-

stig kunnen schaden.

Unilever stopt met het gebruiken van 

plofkip in hun producten. Dit maakte het 

concern bekend in april. De multinational 

zal voor haar producten alleen kippen 

gebruiken die voldoende levensruimte 

hadden gedurende hun leven en nauwe-

lijks antibiotica kregen. 

De Sapfabriek in Ede, de leerfabriek waar 

studenten werden voorbereid voor een 

baan in de voedingsmiddelenindustrie, 

gaat in mei dit jaar failliet. De fabriek ver-

kocht en produceerde simpelweg niet 

genoeg sapjes en er waren niet genoeg 

leerlingen om overeind te blijven. De 

fabriek onderzoekt op dit moment de 

mogelijkheden voor een doorstart. 

In juni concludeert VION na heroriëntatie 

van zijn strategie dat organisatieaanpas-

singen nodig zijn. Dit had tot gevolg dat 

340 mensen in Nederland hun baan ver-

loren. 

Zwanenberg Food Group geeft in juli aan 

dat het aan het einde van het jaar stopt met • nick vogEl •
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