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‘ De keten moet  
het zelf oplossen’

WUR-experts over fraude in de voedselketen

wageningen ur kreeg de afgelopen maand zoveel vragen naar 
aanleiding van het paardenvleesschandaal en de aflatoxine-  
affaire dat de universiteit besloot om met experts gezamenlijk 
de pers te woord te staan. de belangrijkste boodschap?         
“er gaat veel goed, maar incidenten zullen altijd voorkomen”, 
aldus professor tiny van Boekel. 

Tweede Kamer
Dat de bezuinigingen bij de NVWA ervoor 
zorgden dat de focus minder op economi-
sche fraude lag en dus de pakkans kleiner 
was, daarover waren de experts het eens. De 
politiek heeft dit opgepakt. Verschillende  
partijen dringen er op aan dat voedselfrau-
deurs keihard worden aangepakt. De NVWA 
moet meer personeel krijgen. Ook boetes 
moeten naar de NVWA worden terugge-
sluisd, vindt de Tweede Kamer. De inzet van 
minister Schippers van VWS en staatssecre-
taris Dijksma van EZ is om de bezuinigingen 
op de voedselautoriteit, gedaan in zowel het 
kabinet-Rutte I als II, terug te draaien. De 
industrie zal zelf een deel van de gelden 
daarvoor moeten ophoesten via nog te ver-
hogen retributies, zo bleek tijdens het Alge-
mene Overleg over voedselfraude met de 
vaste Tweede Kamercommissie voor EZ.

Wat vooral goed gaat, is de controle op voed-
selveiligheid. Daar is de pakkans voor fraude 
groter, omdat er meer aandacht naar toe 
gaat. “Er wordt minder gekeken naar fraude 
bij de authenticiteit van levensmiddelen. 
Door fusies en bezuinigingen is de pakkans 
kleiner”, vertelt Robert van Gorcom, direc-
teur RIKILT. 

Transparantie
Ondanks dat de voedselveiligheid in het 
paardenvleesschandaal niet in het geding 
was, is het vertrouwen van de consument in 
de industriële voedselproductie wel 
geschaad. Alle experts zijn van mening dat 
de voedselketen transparanter moet om dit 
vertrouwen te herstellen. “Geen ambachtelij-
ke onzin met oma’s die roeren in pannen, 
maar trots de technologie laten zien”, vindt 
Van Boekel. Ook professor Marktkunde en 
Consumentengedrag Hans van Trijp ziet 
transparantie als een mogelijkheid om 
schandalen zoals met paardenvlees beter uit 
te leggen aan de consument, niet om ze te 
voorkomen. “En de controlerende instanties, 
zoals de NVWA, moeten transparanter”,  
vertelt Tinka Murk, hoogleraar Milieutoxi-
cologie. “Door de consument uit te leggen 
hoe de controles plaatsvinden, groeit het  
vertrouwen.”

 

In de keten oplossen
“Per ketenschakel kijkt men vooral opzij 
naar de concurrenten. Tussen producent en 
consument zitten soms vier verwerkingsbe-
drijven en ook nog dienstverleners, zoals 
koeling en opslag.” Volgens Willy Baltussen, 
hoofd sectie Ketenprestaties van het LEI, 
moeten ketenpartijen meer samenwerken 
om fraude te voorkomen. De ketenspecialist 
verwacht dat vooral kleine bedrijven zich 
schuldig maken aan economische fraude. De 
boete is voor hen kleiner en ze hebben min-
der klanten, waardoor de impact voor con-
sumenten beperkt is. 

Task Force
Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) verze-
kerde de Kamer dat het in de bekritiseerde 
Task Force Voedselvertrouwen niet bij praten 
zal blijven. Samen met het bedrijfsleven wil 
zij concrete afspraken maken over onder-
werpen als bundeling van borgingssyste-
men, effectiever toezicht, hogere boetes 
(max. €78.000 i.p.v. €4.500), sancties  
(max. 6 jaar gevangenis) en fraudeurs op 
een (liefst Europese) openbare lijst plaatsen.
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