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Drie te onderscheiden thema’s

�Fraude paardenvlees

�Problematiek “versleping”�Problematiek “versleping”

�Controle paardenketen
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FRAUDE !

�Paardenvlees werd frauduleus verkocht als zijnde 

rundvlees (waarde  +/- 50% lager)

�Alle klanten stroomafwaarts (bedrijven, resp. 

Draft

�Alle klanten stroomafwaarts (bedrijven, resp. 

consumenten)

• dachten rundvlees te verwerken, resp. te consumeren

• hebben betaald voor rundvlees

�Resulteert ook in “etiketteringsfraude”



FRAUDE voorkomen ?

�Bedrijven ‘vertrouwen’ op specificaties/leverings-

documenten van de vleesleverancier (die in vele 

gevallen wel wordt ge-audit);

�Testen autocontrole toegespitst op voedselveiligheid. 

Draft

�Testen autocontrole toegespitst op voedselveiligheid. 

Bedrijven deden (nagenoeg) geen DNA-testen om 

speciës te bepalen;

�Ook alle andere betrokkenen (o.a. controle-

organisaties) doen geen DNA-testen om specificaties 

leverancier te verifiëren;



Impact FRAUDE op andere aspecten !

�Incident is niet ontstaan als voedselveiligheids-issue, 

maar voedselveiligheidsprobleem kan ook niet worden 

uitgesloten;

�Traceerbaarheid heeft gewerkt;

�Oorsprong was bekend, en zou desgevallend correct zijn 

Draft

�Oorsprong was bekend, en zou desgevallend correct zijn 

aangegeven, maar vleestype was “vervalst”; 

Ook oorsprong kan bron van fraude zijn !

�Illustratie van de Europese Interne Markt (waarbij 

traceerbaarheid behouden werd);



Meer dan alleen FRAUDE !

�Er zijn ongunstige analyseresultaten die niet gelinkt zijn 

aan fraudegevallen;

�Wellicht een gevolg van “versleping”

Draft

�Wellicht een gevolg van “versleping”

- Een kruiscontaminatie is veelal onvermijdelijk (al wordt 

GMP toegepast);

- Verder te bekijken en op punt te zetten



Lessen ?  (I)

===> Eigenlijk te vroeg om die te trekken !

===> Maar toch een eerste poging
�Op EU-vlak (zowel overheden als sectoren)

�Meer aandacht nodig voor
� fraude

Draft

� fraude

==> meer audits & (DNA-)analyses om pakkans te vergroten ?

� versleping 

==> afspraken nodig
- Managementaanpak (GMP, o.a.  kwantitatieve traceerbaarheid ?)

- Etikettering

- Overstijgen ‘markttoegang’ (nultolerantie ?) : wat ?

� “Europese Commissie zal voorstellen dat Lidstaten bedrijven 
heffingen doen betalen i.f.v. (individueel) risico…..” ?



Lessen ?  (II)

�Aanpassing officiële controles :

– Kwantitatieve traceerbaarheid (vlees IN = vlees OUT ?) ?

– Versterking fraudebestrijding ?

� Gerichte controles op basis van multidisciplinaire aanpak / 

Draft

� Gerichte controles op basis van multidisciplinaire aanpak / 

datalogging / misdaadanalyse / …

� Garanties nodig m.b.t. paarden die in voedselketen komen !

– Coördinatie EU-instellingen / nationale controlediensten

�Straffen die ontraden ?
(cfr. Spanghero reeds opnieuw actief …)

�Belang communicatie, coördinatie, ketenaanpak,….


