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special: Wokken

Een avondje uit eten? In een wokrestaurant kun je onbeperkt 
opscheppen voor een vaste prijs, de gerechten zijn vers en het eten 
ligt snel op je bord. Maar wie romantisch wil tafelen, kan zo’n 
restaurant beter overslaan. Tot slot: hoe zit het met de controle?
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Wokken vers en hygiënisch

Frisse 
Chinezen

Wokken is populair. Veel Chinese restaurants veran-

deren hun naam en inrichting en zitten nu avond aan 

avond vol. Uit onderzoek van de Consumentenbond 

blijkt dat de producten vers en hygiënisch zijn, maar 

inspectie van de keukens laat zien dat er nog wat te 

verbeteren valt.

Het grootste wokrestaurant van Europa 
staat in Maarssen: Wok De Mallejan kan 
ruim 1600 gasten tegelijk aan, en op een 
hoogtijdag als moederdag zit het er hele-
maal vól, vertelt medewerkster Evelien 
Timmer.
Wokken is in trek als afsluiting van bij-
voorbeeld een bedrijfsuitstapje, voor 
een familie-etentje en bruiloft. Het op-
merkelijkste verschil tussen een tradi-
tioneel Chinees restaurant en een wok-
restaurant is de zichtbaarheid van 

VAN CHINEES NAAR WOK

Chinese restaurants verloren de laatste jaren veel klanten; 

het was kommer en kwel. Er werd een nieuw concept be-

dacht, gebaseerd op het bekende gegeven dat mensen 

graag veel willen eten voor weinig geld. Olivier Ching, van de 

stichting BoPoMoFo voor Chinese cultuur en educatie: ‘Door 

koks “live” in te zetten kan er worden bezuinigd op bedie-

nend personeel. Bovendien is de techniek van het wokken 

relatief eenvoudig, en hoeft  er dus geen (dure) chefkok te 

zijn.’ Om de magen goed te vullen, serveren de meeste wok-

restaurants ook gerechten als nasi, bami en saté. ‘Goedkoop 

en eenvoudig te produceren.’ 

WWW.CONSUMENTENBOND.NL
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de keuken. Een wokrestaurant heeft 
een open keuken: gasten kunnen pre-
cies zien hoe hun eten wordt bereid, en 
dat levert nog spektakel op ook. De kok 
zorgt voor veel gesis, hoog oplaaiende 

HOE WERKT WOKKEN?

Een wok is een pan met een bolle onderkant. De pan is ideaal 

om te roerbakken: een bereidingswijze waarbij kleingesneden, 

rauw voedsel op een hoog vuur, kort wordt gebakken onder 

voortdurend omscheppen. Een professionele, traditionele wok 

is gemaakt van plaatstaal en heeft  een houten handvat. Een 

plaatstalen wok roest wel en moet dus goed worden onder-

houden. Thuis wokken is al meer dan 10 jaar populair. In de su-

permarkt zijn voorgesneden wokgroenten te koop en Unilever 

lijkt heel Nederland aan het wokken te krijgen door onder meer 

kant-en-klare woksauzen, wokolie en woknoedels op de markt 

te brengen. Op een gewoon fornuis, ook al is er een wokbrander 

aanwezig, is de vlam vaak niet krachtig genoeg om echt goed 

te wokken. Daarvoor is eigenlijk een industriële brander nodig 

die op een gasfl es wordt aangesloten om een krachtige, hete 

vlam te krijgen.

De wokmaaltijd is inmiddels ook in trek als snack en ‘street-

food’: er zijn al heel wat ‘wok to go’- en ‘wok to walk’-restau-

rants.

KEUKENINSPECTIE IN HET CHINEES

De meeste restaurants werken met de door het bedrijfschap 

Horeca en Catering uitgegeven hygiënecode voor de horeca. Elk 

bedrijf is wettelijk verplicht om zo’n voedselveiligheidssysteem 

te gebruiken. Op checklists moet dagelijks worden aangegeven 

wat – bijvoorbeeld – de temperatuur van het eten is voordat 

het de koeling ingaat en hoelang het terugkoelen heeft  ge-

duurd. Tijdens dit onderzoek bleek dat de controleur hier en 

daar werd geconfronteerd met volledig in het Chinees ingevul-

de lijsten, bijvoorbeeld bij restaurant Li’s in Gouda. Het bedrijf-

schap Horeca en Catering zelf blijkt een Chinese versie van de 

hygiënecode uit te geven. Wat doe je daarmee als inspecteur? 

Rico Coolen van Isis Inspections: ‘Door de manier van registre-

ren is het wel te begrijpen. De koks schrijven onze cijfers, dus 

temperaturen laten zich gewoon lezen. Alleen als er opmerkin-

gen in de kantlijn zijn geschreven, gebeurt dat vaak in het Chi-

nees, en dan wordt het onbegrijpelijk. Maar als een restaurant 

over een goede thermometer beschikt en de metingen ter plek-

ke corresponderen met de ingevulde lijsten, dan zegt dat na-

tuurlijk veel.’

Een wokrestaurant is deels zelfbedie-
ning. Er is een buffet met rauwe pro-
ducten waaruit de gast kiest. Met een 
bord vol vis, vlees en groenten loop je 
naar de kok bij de wokbrander, die het 

vlammen, verschroeiende hitte en le-
vert snel werk. Binnen een minuut of  
wat is de maaltijd klaar. Die openheid 
lijkt goed voor het imago van ‘de Chi-
nees’. 
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 Test Wokrestaurants

 ++ Zeer goed + Goed  Redelijk – Matig –– Slecht

01 Li’s Garden Gouda 77 + ++ ++

02 River Plaza Roermond 76 + ++ ++

03 De Chinese Muur Utrecht 71 ++ ++

04 Diamant Wok Leiden 68 ++ ++

05 De Wok Ermelo 66 – ++ ++

06 Sizzling Wok Amsterdam Zuidoost 65 ++

07 Tasty Wok Hoogerheide 65 ++ ++

08 Victory Wok Alkmaar 60 ++

Te
sto
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00)
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VEEL WEIGERAARS

Restaurants zijn niet verplicht om mee te 

werken aan een inspectie door de Consu-

mentenbond. Alleen de Voedsel en Waren 

Autoriteit heeft  de bevoegdheid om zonder 

toestemming te controleren. De wokres-

taurants konden de inspecteur van de bond 

dus weigeren en dat gebeurde vaak. Heb-

ben deze restaurants iets te verbergen? 

Van ‘verstoppen’ voor de inspectie is geen 

sprake, zegt de eigenaar van restaurant Het 

Oosten in Amersfoort, één van de restau-

rants die aangaf niet mee te willen doen. 

De reden voor weigering ligt volgens hem 

meer in de geslotenheid van de Chinese ge-

meenschap. En voor zijn restaurant geldt 

dat het onderzoek in een drukke periode 

(augustus) plaatsvond en dat ze boven-

dien geen reclame nodig hebben. Bij de res-

taurants waar de inspecteur wél welkom 

was, kreeg hij overigens alle medewerking.

Weigeraars
Asian Delight, Giessenburg

Atlantis, Almere

Da Xin, Vlissingen

De Gouden Wok, Hoofddorp

Flamingo’s Plaza, Emmen

Het Oosten, Amersfoort

Idol’s, Rotterdam

King’s Wok, Hengelo (Overijssel)

Lotus, Geldrop

Mr. Wok, Zwolle

Nieuw China, Lelystad

Rosarium Westbroekpark, Den Haag

Rose Garden, Hoogezand

Tzong Don, Oosterwolde (Friesland)

Wok City, Den Bosch

Wok Dragon City, Eindhoven

Wok Euroborg, Groningen

Wok Paradijs, Arnhem

eten direct klaarmaakt. Vaak is er ook 
een warm buffet waar gerechten als foe 
yong hai, saté en bami opgeschept kun-
nen worden. Het koude buffet heeft 
vaak reepjes courgette, koolbladeren, 
champignons, ossenhaas, garnalen, vis-
fi let, kipfi let en bijvoorbeeld taugé. De 
rauwe ingrediënten worden eerst kort 
(in een zeef) in bouillon gehangen om 
voor te garen, en daarna wordt het ge-
heel in de gloeiendhete wok geschept.

Opmerkelijk resultaat
In Nederland staan ruim 200 wokrestau-
rants in de telefoongids. Daarvan wilde 
de Consumentenbond er 20 inspecteren, 
om te onderzoeken hoe hygiënisch het 
eraan toegaat in de keuken en hoe het 
gesteld is met de kwaliteit van het voed-
sel. Maar ook al hebben wokrestaurants 
een open keuken, aan pottenkijkers 
blijkt weinig behoefte. Slechts in 8 van 
de 26 geselecteerde restaurants was een 
inspecteur welkom; een bedroevend en 
opmerkelijk resultaat. Temeer omdat de 
testresultaten van de restaurants die 
wél meededen, opmerkelijk goed zijn.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat je ziek 
wordt van het eten in een wokrestau-
rant, blijkt uit het onderzoek. De pro-
ducten zijn goed vers, alle deelnemende 
restaurants scoorden daarop zeer goed. 

De meeste restaurants werken boven-
dien met gezonde oliën en vetten.

Versleten indruk
Producten worden goed bewaard en met 
de hygiëne van het eten (gemeten door 
monsters mee te nemen en in een labo-
ratorium te analyseren) is weinig mis. 
Op twee na (Sizzling Wok in Amster-
dam Zuidoost en Victory Wok in Alk-
maar scoorden redelijk) haalden alle 
restaurants op dit punt de hoogste 
 score. 
Wat de hygiëne in de keuken en het res-
taurant zelf  betreft, scoorden Li’s Gar-
den in Gouda en het Roermondse River 
Plaza het hoogst met een goed oordeel. 
Alleen het wokrestaurant in Ermelo 
scoorde matig. De andere vijf  waren re-
delijk. Veel van de keukens maakten 
volgens de inspecteur wel een versleten 
indruk. Dat lijkt te wijten aan de inten-
sieve en explosieve manier van berei-
den. Door de hoge temperaturen, de pan 
die snel van het vuur wordt afgehaald 
en teruggezet en het omschudden komt 
er meer olie in de lucht dan de afzuig-
kap aankan. Er komt snel aanslag op de 
muren en plafonds en de keuken maakt 
daardoor een minder schone indruk. 
Na het schoonmaken is de aanslag vaak 
binnen drie dagen terug. 

Met de
hygiëne 
van het 
eten is 
weinig 
mis

TESTOORDEEL
Het Testoordeel 

is gebaseerd op:

Inspectie 50%

Hygiëne 25%

Versheid 25%

Bij 
de tabel
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DE FUSION TEN TOP 

Van frikadel 
tot zeewier
Voor een romantisch etentje ben je in de meeste 
wokrestaurants aan het verkeerde adres, gezien de 
verkeersdrukte. Verder spreekt de aanpak een groot 
en gemêleerd publiek aan.

‘Ik haal nog wel een rondje, het is toch 
gratis.’ Een groep van twaalf  jongeren 
(allemaal mannen) profi teert overduide-
lijk van de bijzondere formule van Wok 
Euroborg in Groningen. Bij de tap 
schenken ze zichzelf  voor de zoveelste 
keer grote glazen bier in.
‘Lekker eten en drinken voor een vaste 
prijs’ heet die formule in de reclame-
folder van dit wokrestaurant dat aan het 
voetbalstadion van FC Groningen 
grenst. Voor €22,50 kun je in Wok Euro-
borg onbeperkt eten, én – dat is een uit-
zondering – ook onbeperkt drinken. Al-
thans: bier, wijn en frisdrank. Het staat 
allemaal voor het grijpen in een koel-
kast met transparante deur, en iedereen 
mag zelf  pakken wat ’ie wil, en zo vaak 
als ’ie wil. Glazen staan op de plank er-
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naast. Alleen sterkedrank zoals whisky, 
cognac en likeur staan onbereikbaar 
hoog boven de kassa en moeten wel 
apart worden afgerekend. 

Dronkenschap
Wok Euroborg is – zeker in het weekend 
– een populaire plek voor jongeren om 
goedkoop ‘in te drinken’ voordat ze gaan 
stappen, bevestigt de eigenaar van het 
restaurant. ‘Voor zo’n bedrag een hele 
maaltijd, met biefstuk als ze willen, en 
ook nog drinken. We zitten in het week-
end eigenlijk altijd vol.’ 
Om de kosten – en de eventuele dron-
kenschap – binnen de perken te houden, 
is de maximale verblijfstijd in het res-
taurant drie uur. ‘Als het nodig is hou-
den we daaraan vast.’ Ook op een gewo-

ne doordeweekse dag loopt het 
restaurant tussen 18 en 19 uur snel vol: 
veel gezinnen met kinderen, familie-
feestjes en bedrijfsuitstapjes. 
Wokken is in dit restaurant een echte fu-
sion-aangelegenheid. Naast de rauwe 
groenten, vis en vlees en de traditionele 
nasi’s en bami’s, zijn hier veel gerechten 
uit andere wereldkeukens te vinden. Ge-
frituurde inktvisringen, mozzarella met 
basilicum, kipnuggets, spekkoek, sushi, 
tiramisu, stokbrood met kruidenboter, 
en zelfs frikadellen, frites met appel-
moes, gehaktballetjes, Danoontjes en 
stukken appeltaart liggen voor het grij-
pen.

Kousenband
Ook in andere wokrestaurants is het as-
sortiment zeker niet uitsluitend Chi-
nees. In Sizzling Wok in Amsterdam 
Zuidoost hoort kousenband er bijvoor-
beeld echt bij, zegt directeur Lee Kuan. 
‘Er wonen hier veel Surinamers in de 
buurt, dat valt erg in de smaak.’ 
Het succes van de wokrestaurants zit ’m 

deels in de geboden variatie, denkt 
Kuan. ‘Zeker als je met een groep bent, 
is er altijd wel iemand die vegetarisch is 
of  iemand die geen vis lust, en kinderen 
zijn vaak kieskeurig. Hier zit altijd iets 
bij voor iedereen en je weet van tevoren 
wat je kwijt bent.’ Voor kinderen is er 
soms een aparte regeling: tussen de 2 en 
12 jaar betalen die bij Euroborg bijvoor-
beeld €1,50 per levensjaar voor een 
maaltijd. 
De vier wokrestaurants in deze reporta-
ge hebben in grote lijnen hetzelfde ba-
sisaanbod aan ingrediënten. Bamboe-
scheuten, lelieblad, zeewier en 
waterkastanje zijn minder gangbaar, 
maar komen wel voor. Vaak is er ook 
een Japanse teppanyakibakplaat.
Wie rustig of  romantisch wil tafelen kan 
beter niet naar een wokrestaurant gaan. 
Het is er relatief  onrustig, omdat ieder-
een naar en van de buffetten beweegt en 
de koks heen en weer lopen. Er wordt 
door die informele sfeer ook harder ge-
praat aan de tafels. ‘Wie gaat er mee nog 
een keer wat halen?’ schalt het af  en 

ONTCIJFER DE MENUKAART

Veel restaurants die als ‘Chinezen’ te boek staan, zijn in feite Chinees-Indonesisch. Een ge-

recht als babi pangang bijvoorbeeld is Indonesisch. Voor wie de geheimen van de echte Chi-

nese menukaart wil doorgronden, staan hieronder wat vertalingen van veelgebruikte ingre-

diënten in de Chinese keuken.

kai = kip ha = garnalen

yuk = ossenhaas tausi = zwartebonensaus

tung = Chinese paddenstoelen ap = Pekingeend

Rustig
tafelen
is er 
niet bij
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toe boven een gezelschap uit. Wokken 
oogt ook wat kaal: er staan geen sauzen 
of  pannetjes met bijgerechten op tafel. 
Personeel haalt bovendien lege glazen 
en borden snel weg. Zo wordt de omzet-
snelheid van drankjes, die behalve in 
Euroborg bovenop het vaste bedrag voor 
de maaltijd komen, wellicht wat opge-
voerd.

Razendsnel
Wie niet van wachten houdt, zit goed in 
een wokrestaurant. Binnen 40 seconden 
krijg je je bord terug van de kok, en de 
doorstroming bij de keuken gaat razend-
snel. Het onbeperkt mogen opscheppen 
in een restaurant leidt zelden tot exces-
sen, zegt Lee Kuan van Sizzling Wok. 
‘Als mensen een vol bord opscheppen, 
even proeven en het meteen weggooien 
zeggen we er natuurlijk wel wat van. 
Maar verspilling komt nauwelijks voor.’

Sizzling Wok en ook Euroborg zijn mo-
dern ingerichte restaurants. Sizzling 
heeft een moderne Aziatische inrich-
ting: donkergelakte tafels en een donke-
re vloer, aan het plafond hangen trendy, 
oversized, roze en oranje lampenkap-
pen. Datzelfde moderne imago streeft 
Euroborg in Groningen na. De muren 
zijn beschilderd met felgekleurde vlak-
ken. Grootbladige, groene planten in de-
signpotten dienen als scheidingswand in 
het restaurant. 

Vissen
Heel anders is de inrichting bij De Chi-
nese Muur in Utrecht, dat ook een wok-
kaart heeft. Hier heerst nog de sfeer van 
de traditionele Chinees. Vaste vloerbe-
dekking met een oubollig waaier dessin, 
veel messing details in het interieur, dat 
er in z’n geheel nogal gedateerd uitziet. 
In Utrecht zie je bij binnenkomst direct 
een grote vijver annex aquarium met 
bleke vissen, en ook in het restaurant 
zelf  overheersen de afbeeldingen van 
vissen. ‘Chinezen houden erg van vis-
sen’, weet een personeelslid van Wok 
Het Oosten in Amersfoort, dat ook di-
verse aquaria heeft. ‘Vissen staan bo-
vendien in de Chinese cultuur voor ge-
luk.’
En het eten? In de vier bezochte restau-
rants zaten de verschillen in de smaak 
van de nasi en de bami en de vriende-
lijkheid van het personeel. De wokge-
rechten zelf  smaakten overal nagenoeg 
eender. 

Hoe eet ik 
met stokjes?
Iedereen kan het leren, gewoon blijven oefenen. 

Eetstokjes zijn in elke toko te koop.

STAP 1: Plaats een stokje in de 

holte tussen duim en wijsvinger 

en laat het laagste gedeelte 

rusten op de binnenkant van 

het topje van de ringvinger, die naast de pink 

dus. Dan zit het eerste stokje min of meer vast-

geklemd. Dit stokje beweeg je verder niet.

STAP 2: Pak het tweede stokje 

beet alsof het een pen is en be-

weeg dat heen en weer.

STAP 3: Pak het eten tussen 

de twee stokjes, knijp licht en 

breng het eten naar de mond. 

Eet smakelijk!

ONBEPERKT ETEN

Veel wokrestaurants werken met een for-

mule waarbij de gast voor een vast bedrag 

onbeperkt mag eten. Dit is ongetwijfeld één 

van de verklaringen voor het succes.

Voor circa €19 (gemiddelde prijs in het 

weekend) mag je zo vaak als je wilt met een 

gevuld bord naar de kok. Op werkdagen ligt 

de vaste prijs vaak €1 tot €3 lager (gemid-

deld: €1,75).

Binnen 
een 
minuut 
eten op 
je bord
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Een nest jonge muizen in de voorraad-
kast? Schimmel op de aardappelen? Res-
tauranthouders pas op! De Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA) houdt u in de 
gaten. Van sterrenrestaurant tot wokpa-
leis. Maar wat doet de VWA precies? En 
wat merkt de consument daarvan?
Inspecteurs van de VWA houden onaan-
gekondigd controles bij restaurants. Als 
er iets niet in orde is, volgen er sancties. 
Die variëren van een waarschuwing tot 
een fi kse boete en in het uiterste geval tot 

Waakhond 
voor alle producten

VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

Veel wokrestaurants wilden niet meewerken aan de test 
van de Consumentenbond. De Voedsel en Waren Autoriteit 
controleert ook restaurants. Er wordt hard gewerkt aan een 
systeem met gekleurde labels om consumenten over de 
kwaliteit van restaurants te informeren. Maar nu zijn de 
bevindingen nog geheim.

KLACHTEN?

Tot de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

ontstond in 2002, controleerden twee 

diensten voedsel en waren: de Keurings-

dienst van Waren en de Rijksdienst voor de 

Keuring van Vlees en Vee. Die werkten tot 

2006 als afzonderlijke diensten binnen de 

VWA. Sinds 2006 is de VWA één instantie, 

werkend onder verantwoordelijkheid van 

het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit.

De VWA-controleurs streven ernaar elk res-

taurant minstens een keer per jaar te con-

troleren. Maar ook de consument kan een 

bezoekje van de VWA in de hand werken. 

Er is een klachtenlijn die 24 uur per dag, 7 

dagen per week bereikbaar is: 0800-0488. 

Bij voldoende klachten wordt er geïnspec-

teerd.

sluiting van het betreffende restaurant.
De VWA houdt niet alleen restaurants 
in de gaten, maar controleert ook of  an-
dere bedrijven en instellingen zich hou-
den aan de Nederlandse regels. Je kunt 
zeggen dat de dienst alles controleert 
wat in Nederland wordt verkocht in het 
legale circuit. 
Voorbeeld hiervan is een onderzoek 
naar de hoeveelheid groente in kant-en-
klaarmaaltijden. In september bleek dat 
deze hoeveelheid was toegenomen. 
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WOKPALEIZEN
Een inspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit let bij een be-

zoek aan een wokrestaurant niet op ‘wokspecifi eke’ zaken. 

Een wokrestaurant valt onder de noemer ‘Chinees/Indische res-

taurants’. Het enige verschil met bijvoorbeeld een gelegenheid 

waar Franse gerechten worden opgediend, is dat men bij ‘de Chi-

nees’ meer spullen bewaart, zegt Jan van Kooij, plaatsvervangend 

hoofdinspecteur levensmiddelen en genotsmiddelen. ‘Daar kijken 

we dan ook extra naar. Maar verder is het voor ons hetzelfde als 

elke andere zaak.’

De VWA denkt er wel over na om een onderscheid te maken tus-

sen wokpaleizen en andere eetgelegenheden. ‘Maar de vraag is of 

dat nuttig is. Het wokken is in ieder geval een nieuwe ontwikke-

ling. Of die dan ook apart moet worden benoemd, zijn we aan het 

uitzoeken.’

Tegelijk constateerde de VWA dat 
slechts enkele van deze maaltijden vol-
doen aan de criteria van het Voedings-
centrum.
Deze en andere bevindingen kun je le-
zen op de internetsite www.vwa.nl. Wie 
daarheen surft om zijn licht op te ste-
ken, merkt al snel dat in de rapporten 
geen namen en rugnummers staan. Als 
kritisch consument kom je niet te weten 
om welk bedrijf  of  welke instellingen 
het gaat. Terwijl je dat misschien wél 
graag zou willen weten om er achter te 
komen waarheen je in ieder geval beter 
niet kunt gaan.

Oordeel vellen
Het vraagstuk over de openbaarheid 
van informatie is binnen de VWA een 
discussiepunt. ‘Een van de redenen dat 
we niemand met naam en toenaam noe-
men is dat we niet de capaciteit hebben 
om echt alles binnen een branche te 
controleren’, zegt Jan van Kooij, plaats-
vervangend hoofdinspecteur levensmid-
delen en genotsmiddelen. ‘Onze onder-
zoeken zijn deels signalerende 
onderzoeken. Ze geven een globaal 
beeld. Als we dan een oordeel vellen 

over een bepaald bedrijf  zegt dat niets 
over de bedrijven die we niet hebben ge-
controleerd. En daar zit de consument 
volgens mij ook niet op te wachten.’
Dat verandert als het labelsysteem 
wordt ingevoerd. ‘Momenteel bekijken 
we een systeem met kleuraanduidingen, 
waarbij een groen label goed is en het 
predicaat rood helemaal niet goed. We 

zouden bedrijven of  restaurants met een 
rood label wel op onze internetsite wil-
len publiceren. Momenteel onderzoeken 
we hiervan de juridische kanten.’
‘Het zou een goede zaak zijn als de VWA 
gegevens voor consumenten openbaar 
zou maken’, zegt Cynthia Vogeler, mana-
ger Gezond Leven, namens de Consu-
mentenbond.  

WAT VINDT DE 
CONSUMENTENBOND?

Het is een slechte zaak dat consumenten 

niet worden geïnformeerd over de bevin-

dingen van de Voedsel en Waren Autori-

teit. Het mag toch niet zo zijn dat een 

consument ’s avonds zit te eten in een 

restaurant dat die dag een waarschu-

wing heeft  gekregen omdat de keuken 

smerig was. 

Het is de taak van de VWA consumenten 

te beschermen. Die taak kan niet vol-

doende worden waargemaakt als slechte 

prestaties van restaurants onder een de-

ken van geheimhouding worden wegge-

stopt. De Consumentenbond veroordeelt 

dit geheimhoudingsbeleid en heeft  er bij 

de minister op aangedrongen serieus 

werk te gaan maken van de bescherming 

van consumenten. 

Jan van Kooij van de VWA: ‘Bij Chinese restaurants 

wordt meer bewaard – daar kijken we extra naar’
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