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Voedselvertrouwen 
scoort op Food Event
het Food event sloot dit jaar naadloos aan bij het belangrijkste 
thema van het moment in de voedingsmiddelenindustrie:  
voedselvertrouwen. aanleidingen genoeg voor consumenten  
om hun voedsel niet helemaal meer te vertrouwen. gevallen  
van voedselfraude en recente voedselschandalen zijn hier  
debet aan.

voor de voedingsindustrie. Het probleem 
ligt bij de moedwillige flessers.” Den Ouden 
wil dat de NVWA de namen van “notoire 
overtreders” direct bekend maakt. Een 
soort naming & shaming. “Dit moet in de 
keten gebeuren, maar staatssecretaris Dijks-
ma liet na Kamervragen weten dat dit niet 
kon vanwege privacywetgeving.”
 
RASFF-systeem voor voedselfraude
Byrnes is geen voorstander van het open-
baar maken van mogelijke voedselfrau-
deurs. “Ik denk dat een betere informatie-
voorziening meer helpt. De informatie die 
via de overheid naar ons toe komt, kunnen 
we gebruiken om fraude aan te pakken.” Na 

de presentatie van een rap-
port over voedselfraude 
door Europarlementariër 
De Lange, werkt de Euro-
pese Commissie koorts-
achtig aan maatregelen die 
dit tegen moeten gaan.  
Zo komt er mogelijk een 

RASFF-systeem om voedselfraude te mel-
den. De Europese Commissie bevestigt dat 
er een dergelijk systeem in de maak is. “De 
laatste maanden werken we hier aan. Het 
betreft nog steeds werk in uitvoering. We 
zijn nog druk bezig om draagvlak te zoe-
ken”, vertelt de woordvoerder.

Vertrouwen vereist veiligheid
Voedselveiligheid lijkt vanzelfsprekend, 
maar is dat toch nog lang niet altijd, zo 
bleek tijdens de sessie ‘Vertrouwen vereist 

Tijdens de plenaire sessie op het Food 
Event debatteerden FNLI, Wageningen UR, 
Ahold, de Consumentenbond en Europar-
lementariër Esther de Lange over het feno-
meen consumentenvertrouwen. Hoe dit te 
herstellen na recente voedselschandalen? 
En de immer terugkerende vraag: misleidt 
de voedingsindustrie de consument? 
“Maar om hier de voedingsindustrie de 
schuld van te geven? 
We hebben niet 
altijd goed opgelet 
en soms accenten in 
de borging verkeerd 
gelegd”, reageert 
FNLI-directeur  
Philip den Ouden op 
de schuldvraag van het onder druk staande 
voedselvertrouwen. “Je moet niet alles over 
één kam scheren.” Hugo Byrnes van Ahold 
reageert dat ook de retail verantwoordelijk 
is voor de vertrouwenscrisis. “Wij zijn de 
laatste schakel in de keten. De consument 
moet ons kunnen vertrouwen.” Volgens 
Bart Combée van de Consumentenbond is 
het simpel: consumenten willen meer weten 
over voedsel, maar ze begrijpen het niet. “Is 
dit het geval, dan daalt het vertrouwen.” 
Professor Hans van Trijp van Wageningen 

UR valt hem bij: “De deksel moet van de 
pan, er is niets om je voor te schamen.”

Misleiding en transparantie
Combée pleit er dan wel voor om consu-
menten niet te misleiden met nostalgisch 
ogende reclames die geen goed beeld geven 
van de werkelijkheid. “Met die nostalgische 
reclames voelt de consument zich op grote 

schaal op het verkeerde been gezet”, vindt 
Combée. Den Ouden “als vertegenwoordi-
ger van roestvrijstaal” onderkent dat er een 
spanningsveld bestaat tussen de voor- en de 
achterkant, zoals hij dat noemt. Hij pleit 
zeker voor meer openheid in de voedings-
industrie. Ook CDA-Europarlementariër 
De Lange is voor meer transparantie, dat 
zal bijdragen aan het vertrouwen. “Maar het 
herstel van het voedselvertrouwen ligt niet 
bij ‘een aantal voetballende omaatjes’”, zegt 
ze gekscherend. “Dat is slechts huiswerk 

‘Het herstel van het voedsel- 
vertrouwen ligt niet bij een  
aantal voetballende omaatjes’
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veiligheid’. Hierin stonden de geleerde les-
sen van Salmonella in gerookte zalm cen-
traal. Projectleider Erik Moonen van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf de 
deelnemers een interessant inzicht in hun 
manier van werken en bevindingen. Vervol-
gens vertelde kwaliteitsmanager Bertus van 
Panhuis hoe Foppen Paling & Zalm dit alles 
had ervaren. “Bij een recall sta je er als 
bedrijf helemaal alleen voor. Ons certificaat 
werd bijvoorbeeld direct ingetrokken.” Van 
Panhuis gaf enkele adviezen zoals “Oefen 
een recall met situaties waarvan je denkt 
dat die zich niet voor zullen doen; ga uit 
van een worst case scenario en denk niet 
dat iets te veel gedoe is en toch nooit zal 
voorkomen. Betrek ook de NVWA hierbij.”

Samenwerken en kennis delen
Ook riep Van Panhuis op om als sector ken-
nis over gevaren met elkaar te delen. “Van 
een incident heb je allemaal last; toch wordt 
er niet samengewerkt en kennis gedeeld.” 
Een initiatief als RiskPlaza waarbij dit wel 
gebeurt, werd door NVWA’er Hans Beuger 
gepropageerd in de sessie ‘Integer omgaan 

dagvoorzitter van het Food event teun van der Keuken, bekend van de Keuringsdienst van waarde, prikkelt de panelleden tijdens een debat. van links naar rechts: hugo Byrnes 

(ahold), philip den ouden (FNli), Bart Combée (Consumentenbond), europarlementariër esther de lange en professor hans van trijp (wageningen Ur).
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tijdens de sessie Food waste sprak Friso van assema van NiZo (foto boven) over de exergiemethode om de 

verspilling in voedselketens te bepalen. andere sprekers waren remco Bakker (FrieslandCampina, foto 

rechtsonder, links) en wouter perry (tebodin, midden) over de bouw van een duurzame melkpoederfabriek en 

marc Jansen (CBl, rechts) over de acties die supermarkten nemen om voedselverspilling terug te dringen.
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 proeven en  

netwerken op de  

informatiemarkt.

 ga niet te veel af op certificaten, maar bezoek leveranciers meer, hield voorzit-

ter tjibbe Joustra van de onderzoeksraad voor veiligheid de bezoekers van het 

Food event voor. “Check alles daadwerkelijk, met de neus erbovenop.” Joustra 

hoopt dat de incidenten in de vleessector een les zijn voor de betrokkenen. de 

effecten van dergelijke incidenten zijn niet te onderschatten. “de consument 

wordt kritischer en mondiger. door sociale media waait niets meer over.”

 Na de presentatie  

van een rapport over 

voedselfraude door 

europarlementariër 

esther de lange, werkt 

de europese Commissie 

koortsachtig aan  

maatregelen die dit 

tegen moeten gaan. 

met grondstoffen’. Grote concerns hebben 
volgens sprekers Bert Urlings (Vion Food 
met > 200 toeleveranciers) en Suzan Horst 
(FrieslandCampina met 20.000 toeleveran-
ciers) een heel andere dimensie. Net als 
retailers zijn zij ook bezig hun leveranciers 
te beperken en in te delen in risicocatego-
rieën. Beiden vertelden daar openhartig 
over. “Kijk bij het indelen ook aan wie zij 
nog meer leveren; zitten daar gerenom-
meerde partijen bij?”, was één van hun tips.
In beide sessies kwam het spanningsveld 
waarin de kwaliteitsverantwoordelijke ope-
reert duidelijk naar voren. Bij babyvoeding 
is voedselveiligheid doorslaggevend. Van 
Panhuis heeft inmiddels bij Foppen Paling 
& Zalm vetorecht, maar gezien de vele 

reacties van de deelnemers in beide sessies 
was dat voor menigeen nog (lang) niet van-
zelfsprekend. Urlings en Horst: “Sta voor je 
zaak en zoek draagvlak.”

‘Zie consument als gesprekspartner’
Clean label en verantwoorde productsa-
menstelling zijn de grote producttrends van 
dit moment. Tijdens de sessies in het pavil-
joen op Food Event en ‘Suiker versus stevia’ 
werd hier dieper op ingegaan. Omdat stevia 
past in beide trends heeft het de wind in de 
zeilen. Vooral in frisdranken, zoetwaren en 
table top-zoetstoffen vindt stevia toepas-
sing. Cargill werkt aan verdere optimalisa-
tie van de smaak. Het nieuwste ingrediënt 
is ViaTech. Daarmee is in sinas- en colafris-

dranken een caloriereductie tot zelfs 50% 
mogelijk. Ook Suiker Unie heeft inmiddels 
een ‘steviaklontje’. Reden is dat men de con-
sument keuze wil bieden, vertelde commer-
cieel directeur Paul Fest. “Maar suiker moet 
niet zonder meer negatief worden weggezet, 
want de boodschap is veel complexer.” Naar 
zijn mening bezorgt een vermelding op het 
etiket van ‘Geen suiker toegevoegd’ niet 
alleen suiker, maar ook het product zelf een 
verkeerd imago. “Zo wordt het vertrouwen 
ondermijnd.”
Vertrouwen hebben consumenten (ook) 
niet in E-nummers. Onterecht, want E staat 
voor veilig. “Maar”, zo betoogde filosoof 
Dirk Haen op het clean label-paviljoen, “de 
strategie van wetenschappelijke argumenten 
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VMT Food Event 2014 werd  
mede mogelijk gemaakt door:



studenten van de  

has presenteerden 

fooddesign innovaties.

samenwerkende partner



in de middag konden de 

aanwezigen in verschil-

lende sessies zich laten 

bijpraten over onderwer-

pen als grondstoffen-

sourcing, clean label 

oplossingen, duurzaam 

sourcen en zero waste. 

aandragen werkt niet. Het geeft geen ant-
woord op vragen als: zijn kleurstoffen met 
E-nummers wel nodig?, of: ondermijnen 
E-nummers de eetcultuur?.” Hij pleitte 
ervoor een inhoudelijke dialoog aan te gaan 
over wat we verstaan onder goed en natuur-
lijk eten en hoe dit past in een goed leven. 
“Zie consumenten en stakeholders als 
gesprekspartners.”

Ingrediënten met een  
positieve perceptie 
In het hartige segment is umami het ant-
woord op een verantwoorde productsamen-
stelling en clean label, betoogde business 
development manager Peter Wellinga van 
Yama Products. Smaakmakers als zout, 

natriumglutamaat en gehydrolyseerde 
plantaardige eiwitten zijn binnen deze 
trends ongewenste ingrediënten. Zijn 
advies: elimineer die grondstoffen of ver-
vang ze door ingrediënten of smaakcompo-
nenten die wél een positieve perceptie heb-
ben en het eindproduct ten minste hetzelf-
de laten smaken. “Met name in de Japanse 
keuken zijn de meeste ingrediënten van 
nature rijk aan smaakondersteunende en 
-versterkende elementen.”
Barry Callebaut heeft het concept ‘Sweet by 
fruits’-chocolade in ontwikkeling, een clean 
label alternatief voor (reguliere) chocolade 
gezoet met suiker, vertelde Marijke De 
Brouwer van Barry Callebaut. Vruchtensi-
roop wordt gebruikt om de chocolade zoet 

te laten smaken en de fruitstukjes in de 
chocolade versterken dit beeld. 
Lekker en veilig eten moet voor iedereen 
beschikbaar zijn, ook voor mensen met een 
voedselallergie, zo luidt de missie van 
Dutch Spices. Niet of onjuist gedeclareerde 
allergenen en fouten in de labeling tijdens 
productie veroorzaken recalls. Huub  
Holterman vertelde dat Dutch Spices geen 
allergenen in de supply chain verwerkt, 
waardoor crosscontaminatie met aller- 
genen niet mogelijk is.
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