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Graag met 
voeten in 

de modder

CDA-Europarlementariër Esther de 
Lange is wars van onnodige regels

Esther de Lange: 

“Eind 2014, als er een 

nieuwe Eurocommissa-

ris voor Volksgezondheid 

aantreedt, moet ik er wel 

voor zorgen dat de oogklep-

pen niet terug komen.”
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Heinz
“We moeten ervoor zorgen dat het etiket geen telefoonboek wordt”, 
waarschuwt De Lange. Sommige van haar collega’s denken hier 
anders over, getuige de pittige discussies die plaatsvinden over her-
komstetikettering van vlees en vleesproducten. Een meerderheid 
van het Europees Parlement wees een wetsvoorstel van de Europese 
Commissie (EC) af als zijnde “niet streng genoeg”. Er moet meer 
informatie worden gegeven over de herkomst van vers-, gekoeld- 

en diepvriesvlees a� omstig van 
schapen, geiten, gevogelte en var-
kens. De EC moet dus terug naar de 
tekentafel. 
Het debat concentreert zich nu op 
vlees, maar voorheen lag de focus 
ook op producten die grotendeels 

uit één basisingrediënt bestaan, zoals ketchup. De Lange sprak 
hierover met Heinz. “Ze vertelden me dat een deel van de tomaten 
uit de EU komen en een deel uit Marokko. Herkomstetikettering 
zou voor hen veel extra werk en kosten met zich meebrengen: alle 
stromen scheiden, etiketten aanpassen. Dan wordt de prijs van het 
product ook een stuk hoger.” De Lange is geen voorstander van al 
die rompslomp en extra regels. Zeker als het niet strikt noodzake-
lijk is. Om die reden was de christendemocratische fractie van het 
EP, waartoe ook het CDA behoort, tegen nog strengere herkomst-
etikettering. Geen verplichte herkomstetikettering voordat eerst de 
impact duidelijk is voor onder andere de voedingsindustrie, bena-
drukt De Lange. “Ik kan geen goed besluit nemen zonder een 
impactassessment.” 

Herkomst bewerkte producten
In het Europees Parlement ontstaat voorzichtig discussie over het 
labelen van de herkomst van bewerkte producten. Het debat ver-
keert nog in de prille beginfase, stelt De Lange. “Mocht het die kant 
opgaan (herkomstetikettering bewerkte producten, red.), dan 
brengt dit meer kosten en rompslomp met zich mee dan bijvoor-
beeld de etikettering van vlees.” De CDA-politica vindt wel dat er 
meer moet worden geregeld op dit gebied. Ze doelt bijvoorbeeld op 
tussenetikettering in business-to-business. Schakels in de etikette-
ring moeten elkaar beter informeren over waar ingrediënten van-

Het huis van Esther de Lange, lijsttrekker tijdens de Europese ver-
kiezingen op 22 mei namens het CDA, is niet moeilijk te vinden. 
Het dorp Driebruggen is immers klein en hee�  maar één doorlo-
pende weg. Haar blonde gestalte is al zichtbaar door het raam. 
Bovendien staat er ponti� caal een bordje in de tuin van de lokale 
CDA in Driebruggen met daarop de foto van kandidaat gemeente-
raadslid Gijspiet van Os. Onlangs liep ze hem tegen het lijf bij de 
lokale benzinepomp. Daar bood ze hem aan om het CDA-promo-
tiemateriaal in haar tuin te planten. 
Ze kwam erachter dat deze lokale 
CDA’er, van beroep kaashandelaar, 
net als zij zich overal laat zien aan 
zijn electoraat. Hoewel het Europees 
Parlement in Brussel zetelt, is De 
Lange slechts een paar dagen per 
week in de Belgische hoofdstad. Een volksvertegenwoordiger moet 
zich onder de mensen begeven, vindt ze. Met de Europese verkie-
zingen in zicht loopt ze van bijeenkomst naar bijeenkomst. “Als 
Europarlementariër moet je daarom in Nederland wonen, want 
hier zitten je kiezers.” De politica is “graag met haar voeten in de 
modder” zoals ze dat noemt. 

Voedingsbedrijven bezoeken
Als lid van de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselvei-
ligheid is de voedingsindustrie één van de belanghebbenden waar-
mee ze regelmatig in contact staat. Als voormalig lobbyist van de 
Duitse vruchtensappen- en schnappsfabrikanten begrijpt De Lange 
hoe het eraan toegaat in de voedingsindustrie. En wat de behoe� en 
zijn in de branche. Minstens één keer per week bezoekt ze een 
bedrijf of organisatie die bij haar portefeuille past. Ze is al bij Fries-
landCampina en Unilever over de vloer geweest, maar bezocht ook 
producenten van enzymen en kleursto� en. “Laatst ben ik met mijn 
nichtjes naar de Wickeyfabriek in Bodegraven geweest. Zo’n fabriek 
spreekt echt tot de verbeelding”, zegt De Lange. Ze had eigenlijk in 
Straatsburg, Frankrijk moeten zijn waar het Europees Parlement 
eens per maand vergadert. Maar met de Europese verkiezingen in 
zicht maakte ze de afweging om een aantal grote bijeenkomsten in 
Nederland te bezoeken. Ze wil graag haar werk in Brussel voortzet-
ten, zeker op het gebied van etikettering is nog een hoop te doen.

Daar waar sommige Europarlementariërs met veel emotie debatteren over etikettering en voed-
selfraude, bekijkt CDA-Europarlementariër Esther de Lange het graag pragmatisch. Geen impul-
sieve besluitvorming, maar eerst een impactassessment. Maar voor voedselfraudeurs kent ze 
geen genade: keihard straffen. “Nu wordt wetgeving herzien wat betreft het straffen van frau-
deurs.”

‘ Wetgeving is geduldig. 
Iedereen zoekt het 
randje op’
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bestuur afgegaan en worden de resultaten van haar inspanningen 
op het gebied van voedselfraude langzaam zichtbaar. Wetgeving 
wordt herzien om fraudeurs harder te stra�en, waar De Lange een 
groot voorstander van is. Ook komt er een voedselfraude-unit bin-
nen de EC. Verder werkt de Commissie aan een RASSF-systeem 
speciaal om voedselfraude te detecteren. 
“Eind 2014, als er een nieuwe Eurocommissaris voor Volksgezond-
heid aantreedt, moet ik er wel voor zorgen dat de oogkleppen niet 
terug komen”, lacht de Europarlementariër. Ze oogt ontspannen. 
Door het skippen van Straatsburg hee� ze – een zeldzaamheid – 
wat extra vrije tijd. Zo’n zonnige ‘spijbel’dag leent zich er uitstekend 
voor even lekker te ontspannen in de tuin met zoonlief. De volgen-
de dag dendert de Europese verkiezingstrein voort naar weer een 
volgend werkbezoek in den lande. Inderdaad weer met de schoe-
nen in de modder.

• Maurice de Jong •

daan komen, meent ze. De vraag is hoe de informatie op het etiket 
sluitend te maken: stel je de informatie elektronisch beschikbaar of 
doe je het met eindetikettering? Ze weet wel: “Als het fout gaat, zijn 
er meer problemen met bewerkte producten dan met bijvoorbeeld 
een biefstuk.”

Consumentenvertrouwen
Voedselschandalen en fraude met voedsel: het schaadt het vertrou-
wen van de consument. Nederlandse consumenten vertrouwen een 
derde van de etiketten niet. Sommige consumenten voelen zich 
misleidt door de voedingsindustrie. Fabrikanten geven door hun 
marketing niet altijd het juiste beeld van het product, weet De Lan-
ge. Ze haalt een voorbeeld aan van de Keuringsdienst van Waarde. 
Een verpakking gee� de consument het idee dat hier coquilles 
inzitten; lees je de ingrediëntendeclaratie, dan zie je dat dit niet zo 
is. De Lange: “Is dit misleiding? Wetgeving is geduldig. Iedereen 
zoekt het randje op. Als fabrikant moet je je wel afvragen: welk 
beeld van mijn product wil ik de consument geven?” Op termijn is 
het volgens haar niet verstandig van fabrikanten het randje te blij-
ven opzoeken. Dit schaadt het consumentenvertrouwen en het 
imago van het bedrijf. 

Voedselfraude
De Lange denkt dat etikettering niet de beste oplossing is om het 
consumentenvertrouwen te herstellen. E�ectievere en slimmere 
handhaving over grenzen heen met de nationale voedingswaak-
honden in de lead, is dat wel, zoals ze ook afgelopen najaar aangaf 
toen ze haar rapport over voedselfraude presenteerde aan de Euro-
pese Commissie. Sindsdien zijn de oogkleppen bij het dagelijks 

Esther de Lange bezoekt minimaal één keer per 

week een bedrijf dat in haar portefeuille past. 

Esther de Lange op het Food Event op 8 april
CDA-Europarlementslid en lijsttrekker Esther de Lange schreef het 
rapport over voedselfraude in de keten en de controle erop. Ze 
gaat in op de voorgestelde maatregelen van zwaardere straffen 
voor de fraudeurs en een meer grensoverschrijdende controle op 
de voedselketen. Wat betekent dit voor de foodindustrie? De Lan-
ge houdt een presentatie en debatteert mee op het Food Event, 
dat plaatsvindt op 8 april in 1931 in Den Bosch. Meer informatie 
en inschrijven: www.vmt.nl/foodevent.
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