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Transparantie troef 
op Food Event 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA) verhevigt de strijd tegen rotte 
appels in de voedselketen, zo maakte 
inspecteur-generaal Harry Paul bekend 
 tijdens het Food Event 2015. Ook brak  
hij een lans voor openbaarmaking van 
inspectiegegevens. Met het oog op het 
bezoek van de Food and Veterinary O!ce 
(FVO) eind mei, zal de NVWA extra alert 
zijn op traceerbaarheid in de keten. Paul 
benadrukt dat deze vorm van transparantie 
morgen nog geen werkelijkheid is, maar 

Kwaliteitsmanager van het jaar 
Kwaliteitsinkoper en technisch inkoper  Marjon Otten (midden) van 
J.S. Polak  Koninklijke Specerijenmaalderij in  Steenwijk is verkozen 
tot Kwaliteitsmanager van het jaar. De jury roemde de manier 
 waarop zij haar rol en positie als kwaliteitsmanager bij dit mkb- 
bedrijf verwierf en in de dagelijkse praktijk vorm geeft. “Otten 
 vervult als kwaliteitsmanager een belangrijke spilfunctie binnen 
Polak”, aldus juryvoorzitter Kees Ahaus, tevens voorzitter van het 
Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagers, samen met VMT    
de organitor van de verkiezing. De andere twee genomineerden 
waren Guurtje Kok (rechts), manager QA/QC Benelux bij Perfetti 
Van Melle en Jan Moerland, kwaliteitsmanager bij Nedato, 
 groothandel consumptieaardappelen.

Wie de files had bedwongen, trof een zeer geanimeerde sfeer 
aan in de oude veemarkthallen in Den Bosch, waar VMT zijn 
jaarlijkse Food Event organiseerde. Een netwerkgelegenheid   
bij uitstek, met tal van discussies en een levendige belangstel-
ling voor nieuwe elementen als het Theater Waarmaken en
het paviljoen Testen & Meten. 

maken van inspectiegegevens. Vroeg of laat 
komt de informatie toch wel aan het licht, 
meent Paul. De inspecteur-generaal stelt dat 
het voor de voedselsector cruciaal is dat de 
consument goed en volledig is geïnfor-
meerd. Hij wijst daarbijop het belang van 
goede tracking- en tracingsystemen. “Als   
er iets speelt met bijvoorbeeld vlees en u  
de tracerings gegevens beschikbaar hee",  
dan zijn we met z’n allen veel minder  
lang met de herkomst bezig. Dan kan er  
bij incidenten  direct helderheid komen  
voor  de con sument. Dat is in ieders belang. 
Met de  huidige technologie is veel mogelijk. 
 Informatie van elke dag, elk uur en elke 
leverancier moet terug te vinden zijn.”

Globalisering
Voedsel globaliseert steeds meer, terwijl de 
handel en bedrijvigheid erin toeneemt. 

toch zeker wel binnen een jaar of drie.   
“We zijn ons zeer bewust van de impact. 
Openbaarmaking van inspectiegegevens 
beïnvloedt het  koopgedrag, welk verhaal   
er over  uw  product circuleert”, zei Paul,   
die begrip toont voor eventuele nadelige 
e#ecten. De NVWA-topman verwacht dat 
bedrijven meer vaart maken met aanpassin-
gen – het positieve e#ect van transparantie. 
Naar aanleiding van WOB-verzoeken (Wet 
Openbaarmaking Bestuur, red.) werken 
tien mensen fulltime aan het openbaar-
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Meer dan 350 mensen bezochten het Food Event dit jaar.
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Consumentenpatronen veranderen en het 
belang van niet-agrarische stromen groeit, 
vertelt Gerard de Vries, mede-auteur van 
het WRR-rapport Naar een Voedselbeleid. 
“De overheid richt zich te veel op de land-
bouw en de consument, terwijl het gebied 
daartussen onzichtbaar is. Een pizza telt 
soms wel tal van ingrediënten. Daarvan 
ontbreekt vaak informatie, zoals de her-
komst. Omdat er in de keten geen centrale 
aansturing is – de macht van een overheid 
reikt immers maar tot de grens –, doet   
De Vries een beroep op de veerkracht  
van de industrie. Zij moet de chaotische 
ketens ontrafelen. 

Veerkracht cruciaal
De presentatie van De Vries riep veel 
 vragen op. Gaat veerkracht niet ten koste 
van e!ciëntie, die in de voedingsindustrie 
toch ook belangrijk is? 
“Ja, op korte termijn wel. Zeker als je praat 
over bulkproducten, bijvoorbeeld bij het 
apart houden van  vervoersstromen. Op 
 lange termijn is  veerkracht echter cruciaal. 
In tegenstelling tot e!ciëntie en uniforme 
producten helpt  veerkracht om schokken 
in de voedselketen op te vangen.” De Vries 
hee" twee grote zorgen voor de toekomst: 

onder- en  overvoeding en klimaatverande-
ring. Deze zorgen deelt de voedingsindus-
trie, die  hard werkt aan oplossingen, onder 
meer samen met andere ketenspelers in de 
 Alliantie Verduurzaming Voedsel en het 
Akkoord Verbetering  Productsamenstelling 
zout, vet en suiker. 
FNLI-directeur Philip den Ouden hekelt 
 de open deuren die De Vries intrapt  
tijdens zijn speech. Den Ouden sprak als 

directeur van het denkbeeldige bedrijf 
SuLeVo, Super Lekker Voedsel. De 
voedings industrie is volgens hem al lang 
bezig met alle zaken   die de WRR- auteur 
aansnijdt, zoals ver-duur zaming in de   
keten en gezonder maken van producten. 
Het stoorde Den Ouden enorm dat De 
Vries  zei “het niet verstandig te  vinden van 
de voedings industrie om te wachten op 
regelgeving  van de overheid.”  

‘ Informatie van elke dag, 
elk uur, elke leverancier 
moet terug te vinden zijn’ 

Den Ouden: “Dat  verwerp ik. We hebben 
veel stappen vrijwillig gezet. We hebben 
geen overheid nodig.” Hij wijst er #jntjes  
op dat in Europa het laagste  percentage 
 jongeren hee"   met  overgewicht. 

Supply of suprise chain?
Grondsto$en en de supply chain waren  
een belangrijk thema op het Food Event. 
Key note-spreker Marjan de Bock-Smit, 

directeur SIM, signaleerde 
dat niet elke producent 
belangstelling voor de  
toeleverende keten hee". 
In haar betoog stond niet 
de veiligheid centraal, 
maar arbeidsomstandig-
heden – kinderarbeid. 
“Inkopers zijn te eenzijdig 

gericht op prijs, waardoor ondernemers de 
arbeidsomstandigheden niet  fors kunnen 
verbeteren.” Toch zal dit  volgens De Bock 
moeten veranderen. “Ik ben ervan overtuigd 
dat de retail binnen vijf tot tien jaar aan  
u vraagt wat u als inkopende partij hee" 
gedaan om situaties te verbeteren die wij  
in het Westen onacceptabel vinden.”
Opvallend was dat ook Manu  
Matthyssens, directeur Solvint,  
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Eendenkroos was de winnaar van de Dragons’ Den 

alternatieve eiwitten tijdens Food Event. Juryleden 

René Floris, NIZO food research, en Karin Verzijden, 

Axon Advocaten, verkozen dit plantaardig eiwit 

 uiteindelijk boven eiwit uit alg, quinoa en insecten 

vanwege de hoge opbrengsten die per oppervlakte 

mogelijk zijn en de zeer goede aminozuursamenstel-

ling. Eendenkroos wordt wel aangemerkt als een 

novel food en ABC Kroos is dan ook de toelatings-

procedure voor dit groene eiwit gestart.

gelegenheidszoekers; frequente overtreders, 
stereotype crimineel. Belangrijkste motiva-
tie blijken economisch gewin, zowel gele-
genheid als economische noodzaak, en  
morele afwegingen. Bij de paardenvlees-
a!aire bijvoorbeeld speelden economische 
noodzaak, de complexe keten – gelegenheid 
– én morele afwegingen, bedrijfscultuur. 
 Fraude kan op velerlei manieren worden 
bestreden, onder andere door met betere 
controle en toezicht de gelegenheid zo   

CONGRES

signaleerde dat bij de inkoop van grond-
sto!en de focus te sterk op de prijs ligt. En 
dat terwijl hij juist inging op de "nan ciële 
risico’s voor de  supply chain. “Kennis en 
marktinformatie zijn  veel belangrijker dan 
een goede prijs, want die is uiterst relatief 
doordat hij altijd schommelt.” Hij adviseer-
de dan ook om de leverancier een gezonde 
marge te bieden, zodat deze meedenkt en 
kennis en inzicht deelt. “Dan wordt het 
geen surprise chain.” 

Daderpro!el fraudeurs 
Er is volgens Wim Huisman, hoogleraar 
criminologie, tot voor kort nauwelijks 
wetenschappelijk onderzoek gedaan  
naar voedselfraude. Inmiddels zijn aan  
de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam  
en Wageningen UR (WUR) diverse onder-
zoeken gestart.  
Huisman onderscheidt drie typen fradeurs: 
zij die sporadisch frauderen,  stereotype  
witte boorden; regelmatige overtreders, 

Bij diverse standhouders was wat te 

proeven. Zo konden bezoekers de 

groenteburgers van Purple Bee Hive 

proberen. NIZO was er met vetarm  

ijs. Bij de stand van bakkerij De  

Bisschopsmolen konden bezoekers 

brood proeven waarin bierbostel was 

verwerkt. Ook een handje insecten 

ontbrak niet.
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Van Ruth onderscheidt bij het ontdekken 
en voorkomen van fraude vier domeinen. 
In de eerste plaats is dat het bedrijf zelf, 
 vervolgens de toeleveranciers en klanten, 
de voortbrengingsketen en branche en tot 
slot de internationale context van dit alles. 
Bedrijven hoeven dit niet alleen te doen. 
VU en WUR zijn een tool aan het ontwik-
kelen waarmee bedrijven hun kwetsbaar-
heden in kaart kunnen brengen. 

veel mogelijk weg te nemen, de perceptie 
om te worden betrapt te verhogen, het 
! nanciële gewin te beperken en de mores
 in de  branche te verbeteren. 

Typen fraude
Saskia van Ruth, hoogleraar voedselauthen-
ticiteit aan de WUR,  onderscheidt vijf typen 
fraude: samenstelling, processing, productie-
wijze, geogra! sche herkomst, typiciteit. 

Daar naast kunnen ze in databases van 
UPC, Foodshield en RASFF-portal nagaan 
of er met de producten die zij produceren 
vaak wordt gefraudeerd en op welke 
manier. 

• REDACTIE VMT •

Eind mei komt de Food and Veterinary Offi ce naar Nederland om te kijken hoe het zit met de 

traceerbaarheid. Harry Paul, topman van de NVWA is zelf ook benieuwd hoe het hiermee staat. Hij 

zal daarom zijn medewerkers opdracht geven de ketens van wraps en hamburgers te onderzoeken. 

“Het zou dus kunnen zijn dat u een van hen tegenkomt bij uw bedrijf. Een mooie testcase.”

Studenten van HAS Hogeschool die in de prijzen vielen met hun afstudeerwerken, 

onder meer met deze diepvriessmoothie, presenteerden hun producten.

Nieuw onderdeel op het Food Event was het succesvolle Theater Waarmaken. In 

twee sessies kwamen ingrediënten voor een gezonde samenstelling aan bod en 

de  voortgang in certifi cering en voedselveiligheidstandaarden.

VMT Food Event 2015 werd mede 
mogelijk gemaakt door: 


