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Wat is voedselfraude volgens consumenten?      

* Vraagstelling; Wat komt het eerst in u op als u aan de term ‘voedselfraude’ denkt?

Definitie voedselfraude

In dit onderzoek werd de volgende definitie van voedselfraude gehanteerd: ‘Voedselfraude omvat situaties 
waarbij de consument opzettelijk misleid wordt doordat hij/zij op basis van het etiket en de productnaam van 
het voedingsmiddel iets anders krijgt dan wat hij/zij denkt te kopen. Veelvoorkomende fraude is die waarbij 
ingrediënten vervangen worden door minderwaardige/goedkopere vervangers. Er kan ook met de herkomst 
gefraudeerd zijn’.

’Ander soort vlees 
krijgen dan je denkt 

te kopen’

‘Goedkope 
pangasius voor 

kabeljauw 
verkopen’

‘Dat men niet eerlijk 
is over de herkomst 

van voedsel’

‘Bij verkoop 
van voedsel 

onjuiste informatie 
vermelden’

‘Dat er opzettelijk 
met ons voedsel 

gerommeld wordt’  
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Vlees, kip

Kant- en klaarmaaltijden

Vis, schaal- en schelpdieren

Sappen, frisdrank

Koek, snoep, chocolade

Olijfolie

Eieren

Gedroogde kruiden

Honing

Wijn, bier

Koffie, thee

Kaas

Brood, banket

Melk, yoghurt

Fruit, groente, aardappelen

Biologische producten die in supermarkten worden verkocht

Gerechten in restaurants

Huismerkproducten die in supermarkten worden verkocht

A-merkproducten die in supermarkten worden verkocht

Voedingsmiddelen die op de markt verkocht worden

Biologische producten die in natuurvoedingswinkels worden verkocht

Voedingsmiddelen met het fairtrade keurmerk

Producten die bij de viswinkel verkocht worden

Producten die bij de slager verkocht worden

Producten die bij de groentewinkel verkocht worden

Producten die bij de bakker verkocht worden

Waar verwacht men voedselfraude?

Percentage consumenten dat verwacht dat fraude bij de genoemde productgroepen vaak voorkomt

Percentage consumenten dat verwacht dat fraude bij de genoemde producten veel voorkomt

* Vraagstelling: ‘Hoe vaak verwacht u dat fraude bij de genoemde productgroepen in Nederland voorkomt?’

* Vraagstelling: ‘Hoe vaak denkt u dat voedselfraude voorkomt bij de volgende producten?’

51,7%

33,3%

29,2%

29,0%

24,4%

22,0%

18,5%

16,8%

14,4%

13,9%

9,5%

8,3%

44,2%

38,1%

25,3%

23,8%

22,4%

21,2%

14,4%

13,7%

12,8%

12,7%

11,2%

10,2%

9,3%

8,8%
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Bij welke productgroepen vermoeden consumenten dat fraude een probleem is? 
Welk soort fraude vinden ze het ergst?
Consumenten verwachten dat voedselfraude het vaakst voorkomt bij de 

productgroepen ‘vlees en kip’, ‘kant- en klaarmaaltijden’ en ‘vis, schaal- en 

schelpdieren’. Productgroepen waarbij voedselfraude volgens consumenten het 

minst voorkomt, zijn ‘fruit, groente en aardappelen’, ‘melk en yoghurt’ en ‘brood 

en banket’. 

Figuur 2 Verwachtingen over fraude per productgroep

Vlees, kip

Kant- en klaarmaaltijden

Vis, schaal- en schelpdieren
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Gedroogde kruiden

Honing
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* Vraagstelling: ‘Hoe vaak verwacht u dat fraude bij de genoemde productgroepen in Nederland voorkomt?’

51,7%

44,2%

38,1%

25,3%

23,8%

22,4%

21,2%

14,4%

13,7%

12,8%

12,7%

11,2%

10,2%

9,3%

8,8%

Consumenten vermoeden dat voedselfraude vaker voorkomt bij biologische 

producten en huismerkproducten die in supermarkten worden verkocht dan bij 

A-merkproducten en producten van de markt of natuurvoedingswinkels. Nog 

minder vaak vermoeden consumenten het vóórkomen van voedselfraude bij 

verswinkels zoals viswinkels, slagers en bakkers (zie fi guur 3).

Figuur 3 Verwachtingen over fraude per aanbieder/soort product

Biologische producten die in supermarkten worden verkocht

Gerechten in restaurants

Huismerkproducten  die in supermarkten worden verkocht

A-merkproducten  die in supermarkten worden verkocht

Voedingsmiddelen die op de markt verkocht worden

Biologische producten die in natuurvoedingswinkels worden verkocht

Voedingsmiddelen met het fairtrade keurmerk

Producten die bij de viswinkel verkocht worden

Producten die bij de slager verkocht worden

Producten die bij de groentewinkel verkocht worden

Producten die bij de bakker verkocht worden

* Vraagstelling: ‘Hoe vaak denkt u dat voedselfraude voorkomt bij de volgende producten?’

33,3%

29,2%

29,0%

24,4%

22,0%

18,5%

16,8%

14,4%

13,9%

9,5%

8,3%

Ook uit de focusgroepen is gebleken dat consumenten de supermarkt zien als 

een plaats waar vaker voedselfraude voorkomt dan in verswinkels. De perceptie 

is dat supermarkten diverse toeleveranciers hebben, wat het overzicht op de 

producten complexer maakt. De eigenaar uit de verswinkel is persoonlijk 

betrokken en eenvoudiger aansprakelijk te stellen, zo menen de deelnemers. 

Ook in de focusgroepen werd getwijfeld aan de echtheid van biologische 

producten in de supermarkt. Het lijkt volgens sommige deelnemers een 

makkelijke manier om een hogere prijs te vragen. 
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Voorbeelden van voedselfraude

Percentage 
consumenten 

dat dit ervaart als 
voedselfraude

Percentage 
consumenten dat 
dit als (zeer) groot 
probleem ervaart

Vlees:

Kalkoenvlees dat wordt verkocht als lamsvlees 95,6% 65,2%

Rundergehakt dat gedeeltelijk uit paardenvlees bestaat 94,5% 67,5%

Lamsgehakt dat gedeeltelijk bestaat uit kalkoenvlees 93,1% 53,9%

Halal vlees dat niet halal blijkt te zijn 84,6% 34,4%

Wild zwijn paté waarin alleen varkensvlees zit 84,5% 44,3%

Een kipkrokantschnitzel waarbij het vlees bestaat uit 60% 
kippenvlees en 40% kalkoenvlees

70,3% 27,4%

Vis:

Een mix van 50% kabeljauw en 50% pangasius die als 100% 
kabeljauw wordt verkocht

92,9% 54,8%

Pangasius die verkocht wordt als kabeljauw 92,5% 56,3%

Koolvis die verkocht wordt als kabeljauw 90,7% 52,2%

Eieren:

Biologische eieren die niet biologisch zijn 93,0% 53,5%

Scharreleieren die worden verkocht als vrije uitloopeieren 80,5% 41,5%

Honing:

Manuka honing die niet de Nieuw-Zeelandse honing van de 
manukaboom/teatree is maar honing van minder exclusieve 
bloemen

81,6% 28,7%

Honing waaraan extra suiker is toegevoegd 58,7% 34,4%

Overige producten:

Olijven die worden geverfd om ze vers te laten lijken 88,8% 62,9%

Goedkope mousserende wijn die verkocht wordt als Champagne 88,4% 42,9%

Italiaanse olijfolie die niet uit Italië komt maar uit Spanje 77,0% 23,7%

Gebruik van verboden pesticiden bij de teelt van groente  
en fruit

76,9% 70,5%

Oregano waaraan olijventakjes zijn toegevoegd 57,2% 22,6%

* Vraagstelling: Is dit voedselfraude volgens u? (linker kolom) & Hoe groot is dit probleem voor u? (rechter kolom)
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Stelling: ‘Ik maak me zorgen over voedselfraude’

Stelling: ‘Ik heb er vertrouwen in dat de informatie op het etiket van een voedingsproduct correct is’

Stelling: ‘Hoe goedkoper het eten, hoe vaker sprake is van voedselfraude’

Stelling: ‘Tegenwoordig komt voedselfraude vaker voor dan vroeger’

helemaal
mee eens

helemaal
mee eens

helemaal
mee eens

helemaal
mee eens

weet ik niet/
geen mening

weet ik niet/
geen mening

weet ik niet/
geen mening

weet ik niet/
geen mening

helemaal
oneens

helemaal
oneens

helemaal
oneens

helemaal
oneens

24,6%

12,5%

21,7%

25,9%

19,4%

3,4%

9,5%

21,5%

21,4%

25,5%

23,8%

16,7%

15,9%

23,5%

18,4%

15,0%

10,7%

19,3%

10,7%

6,4%

4,0%

12,1%

5,9%

3,6%

4,1%

3,8%

9,9%

10,9%

Stellingen
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Stelling ‘Ik heb vertrouwen in wat de overheid doet om voedselfraude tegen te gaan’

Stelling: ‘Ik heb vertrouwen in wat levensmiddelenbedrijven doen om voedselfraude tegen te gaan’

helemaal
mee eens

helemaal
mee eens

weet ik niet/
geen mening

weet ik niet/
geen mening

helemaal
oneens

helemaal
oneens

13,0%

10,4%

5,4%

4,8%

23,5%

22,9%

23,4%

26,6%

18,7%

19,0%

11,6%

11,7%

4,3%

4,5%

Verantwoordelijkheid voor preventie voedselfraude

Wie of wat is volgens u verantwoordelijk om voedselfraude in Nederland in de toekomst te voorkomen?

De controlerende instantie (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

De fabrikant

De overheid

De importeur

De detailhandel (supermarkten)

De primaire producenten (boeren, tuinders, veehouders)

Het Voedingscentrum

De consument

Weet ik niet

Iemand / iets anders 

71,1%

67,4%

62,4%

43,9%

39,8%

35,5%

26,6%

14,2%

3,3%

0,5%

‘Alleen als iedereen 
samenwerkt kan je het 
onder controle krijgen’
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Stelling: ‘Ik ben bereid meer te betalen voor voeding als er extra gecontroleerd wordt op voedselfraude.’

helemaal
mee eens

helemaal
oneens

weet ik niet/
geen mening

29,3%

8,9%

37,5%

12,7%

8,6%

3,0%

‘Ik ben me ervan bewust 
dat onafhankelijke controle 

niet zomaar kan en dus 
zou ik er meer voor 

willen betalen’ 

 ‘De consument moet 
niet de dupe worden van 

corrupte leveranciers’

‘Voedsel moet gewoon 
goed en betrouwbaar zijn, 
daar mag geen prijskaartje 

aan hangen’

Hoeveel meer zijn consumenten bereid te betalen 
voor voeding die extra gecontroleerd is?

Meer dan 25%10% tot 25%5% tot 10%maximaal 5% Anders, weet ik
(nog) niet

11,4%

16,9%

6,4%

1,6% 1,8%

* Vraagstelling: ‘Hoeveel meer bent u bereid te betalen voor voeding die extra gecontroleerd is?’ De vraag is beantwoord door 

404 consumenten die aangaven meer te willen betalen voor voeding als er extra gecontroleerd wordt op voedselfraude. 

De overige respondenten hebben bij de voorgaande stelling aangegeven niet bereid te zijn meer te betalen voor voeding als er 

extra gecontroleerd wordt op voedselfraude.

Over het panelonderzoek

De vragenlijst over voedselfraude is in maart 2016 ingevuld door 1059 consumenten. De respons is 
representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van leeftijd, geslacht en regio. Het onderzoek is 
uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. 



* Vraagstelling: ‘Hoeveel meer bent u bereid te betalen voor voeding die extra gecontroleerd is?’ De vraag is beantwoord door 
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