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“Alle actoren van de voedselketen verenigd tegen fraude op het jaarlijkse 
symposium van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV”  

 

Het jaarlijkse symposium van het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV, dat 

plaatsvond op vrijdag 2 december, heeft met succes (meer dan 350 deelnemers) vertegenwoordigers 

van alle soorten actoren van de voedselketen (primaire productie, agrovoedingsindustrie, 

distributiesector, consumentenverenigingen en overheden, waaronder het FAVV) samengebracht rond 

een gemeenschappelijk thema ‘Fraude binnen de voedselketen en gevolgen voor voedselveiligheid’. 

 

Jammer genoeg heeft fraude in de voedselketen altijd bestaan. Het is het resultaat van een opzettelijke 

actie van één van de schakels in de keten om kopers voor economische doeleinden te misleiden. De 

huidige internationale geopolitieke context en de gevolgen daarvan voor de prijs van bepaalde 

grondstoffen doen vrezen voor een toename van het aantal fraudegevallen in de voedselketen. 

 

De meeste fraude bestaat uit het vervalsen van een product door het (geheel of gedeeltelijk) te 

vervangen door een ander, goedkoper product of ingrediënt. Voorbeelden zijn olijfolie die andere 

plantaardige oliën bevat, honing met toegevoegde suikersiropen en een voedingsmiddel gemaakt van 

paardenvlees in plaats van rundvlees. Hoewel fraude niet altijd risico's inhoudt voor de 

voedselveiligheid, kan het soms een gevaar voor de gezondheid van de consument betekenen. 

Voorbeelden hiervan zijn het melamine-melkschandaal in China in 2008 en  het in 2017 door het FAVV 

ontdekte schandaal in België van eieren die gecontamineerd waren met fipronil, een insecticide dat 

verboden is bij voedselproducerende dieren. Dit insecticide was frauduleus gebruikt bij legkippen om 

parasitaire ziekten te behandelen. 

 

Tijdens het symposium werden het wettelijk kader, maar ook de structuren en andere netwerken die 

door de Europese en Belgische overheden zijn opgezet om fraude in de voedselketen te voorkomen en 

te bestrijden, nader toegelicht. De innovatie op het vlak van fraudebestrijding werd geïllustreerd met 

behulp van beschikbare analytische instrumenten. Ook werden hulpmiddelen voor de beheersing van 

voedselintegriteit en de toeleveringsketen gepresenteerd waarmee bedrijven zich beter tegen fraude 

kunnen beschermen. Ook de uitdagingen en de aanpak van preventie en bestrijding van fraude, 

alsmede de behoeften en verwachtingen van de verschillende belanghebbenden in de voedselketen 

werden besproken. 

 

Tijdens het symposium onderstreepte de Europese Commissie de goede samenwerking en de 

uitstekende resultaten die België, met name dankzij het FAVV, behaalde in de strijd tegen fraude in de 

voedselketen. 
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Meer informatie over dit wetenschappelijk symposium (inclusief het programma en de presentaties) is 

terug te vinden op de website van het Wetenschappelijk Comité: https://www.favv-

afsca.be/wetenschappelijkcomite/symposia/2022-03/.  

 

- Contact voor de Nederlandstalige pers: Dr. Lic. Lieve Herman (Voorzitster van het 

Wetenschappelijk Comité) - lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be - 0499/86.50.24. 

- Contact voor het Franstalige pers: Dr. Philippe Delahaut (Ondervoorzitter van het 

Wetenschappelijk Comité) - expevet@gmail.com - 0495/30.44.06. 
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Over het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV:  
 

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het FAVV dat onafhankelijk 

wetenschappelijke adviezen verschaft met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de 

voedselketen (voedsel- en voederveiligheid, dierengezondheid en fytosanitaire plantengezondheid). De 

adviezen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het Wetenschappelijk Comité 

(https://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/). 
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